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UDGIVERENS FORORD.

Hovedsynspunktet for denne første samlede U<L X. F. S.

Grundtvigs poetiske Skrifter har været og maa være det historiske.

Det er ikke en Blomstersamling, ikke noget Udvalg af Forfattei

fortrinligste Digte; men det er og skal være en tilnærmelsesvis

fuldstændig Samling , som her begyndes , dog i det hele taget med

Udelukkelse at ham kristelige Digtning, som i stor Fuld-

stændighed er samlet i et andet Værk : N. F. N
. Gr\ Salmer

og aandelige Sange, I— /
'.

I 1-olge denne Udgaves historiske Karakter, er Ordningen af

tene u'jennemgaaende kronologisk; og denne Ordning .iles

sta i'. skaffenhecL Om end mangfoldige af Grundt',

te kunde lade sig henføre under en eller anden af de vedtag

tiske Kategorier Og alt-.ui lade sig ordne i ensartede Rakker:

Si mningsdigte, Romancer. Lejlighedsdigte, Vi-er og S uge, —
r Del af hans Digtning, særlig al den

tidl: enhver forud given Inddeling Og falde uden tur alle

.mer. < Ig lette har -in dybe (irund, haade i (irundt\

endommelighed Og i lian- -ærerne forhold til Og Syn |>aa

Poe-ien og Digl nheden overhovedet; altsaa i begge Tilfælde

i han- Personlighed

Medeni Ice Syn og den digteriske Evne og [rang

M: Itpunktet i hele han I P Men

ham var -elve dun Luft, hvori han aandc : at alt.

hvad der inden Ira kom op i ham, Og alt, hvad der uden

fra gjorde Indtryk |>aa ham, fandt /

i han Knnstnernatnr, der kunde finde

1 illred--tillel-e i den muligst -jennemklarede , tilspids«



X Udgiverens Forord.

afrundede Udfoldelse af den poetiske Idé, der svævede for hans

indre Blik. Hans hele Ideliv — hvori Virkelighedslivet til alle

Tider optoges , saaledes som det fremtraadte for hans idealistiske

Syn — var ligesom i en vedvarende Strømning , for hans Aands

Øje saa vel som i hans Hjærtes Rørelser. Hans stærke etiske

Personlighed var altid vaagen og virksom, og han vilde altid noget

med sit Ord, sit Digt; han nøjedes aldrig med at ville — et

smukt Digt.

Hvad han vilde, og hvad der gjennem hele hans lange og

utrættelig virksomme Liv stod for ham som hans beskikkede Kald

og Gjerning, det var at vække, rejse, løfte, forædle det danske

Folk. Han vilde udvikle det til et ædelt, aandfuldt, højsindet

og varmhjærtet, ægte nordisk og ægte kristent Folk. Under

alle skiftende Synsmaader og Omstændigheder fastholdt han altid

dette Formaal, og hertil sigtede al hans Tale og Skrift, i

hvilken Form den end fremtraadte. Da han begyndte paa sin

Gjerning, syntes Folket ham ganske vist at være saa langt som

vel muligt fra, hvad han vilde have det til, og hans Tale lyder

da mest tugtende og revsende, samtidig med at den -- til dets

Skam, men ogsaa til dets Frelse — ophøjer Fædrenes Kraft og

Fædrenes Dyder. Paa et senere Tidspunkt saa' han maaske atter

alt for lyst paa det samme Folk, særlig paa dets store Mængde;

men han slog aldrig af paa Fordringen. Han var i sin høje Alderdom

en lige saa udpræget Idealist som i sin stormende Ungdom.

Og nu hans egen Opfattelse af den poetiske Verden, hvori

hans Aand levede — og hvori Virkeligheden var optagen i fornøden

Oversættelse — , hans egen Opfattelse af den poetiske Lysstrøm,

som tindrede for hans indre Øje og gjennemstrømmede hans

lølelse: den var ogsaa en saadan, som maatte forbyde ham med

koldt Blod at vælge og vrage, at tegne og forme, at skære og file,

for at skabe et Kunstværk. Den indre elektriske Strøm omsatte

sig i en rivende Ordstrøm, hvori han, dreven af en umiddelbar

Trang stræbte at gjentage og afbilde Synet og Rørelsen inden i sig.

Thi hans Opfattelse af den poetiske Verden var: at den alene

var den sande; og hans Opfattelse af den poetiske Sangbund i
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nneskesjælen var den , at her alene fandtes Broen imellem

Himmel og Jord. — Derfor har han altid, hvad enten han an

patriotiske Strænge eller tolkede Tidernes Begivenheder i stor-

-laaede Blik paa Historien eller forkyndte Kristendommens

Sandheder, virket frastødende paa alle upoetiske Naturer, om

end ellers havde Kjærlighed baade til Fædrelandet, til Historien

og til den kristne Tro. — Og derfor kom de poetiske Syner og

de digteriske Rørelser i hans egen Sjæl til at staa for ham som

Indskydelser fra en højere Verden, og Begejstringens Varme blev

ham Maalet for de re eller mindre Renhed og Sandhed.

Han udsagde, hvad der flødede og gjærede i ham; men han følte

ikke fri og selvraadende lige over for, hvad der saaledes stod

for ham ikke som hans eget Værk, men som Aandens — Gud>-

aandens, Menneskeaand ikeaandens — Udstrømning og Ud-

tale! nnem ham, idet han dog altid følte og stadig mindede

om, at det kun var den brudte Straale, ikke det rene Lys , der

i det Spejl, som Skjalden bar i >it Indre, og som han

le kunde og skulde vende ud ad til Folkets Beskueh

u Ejendommeligbeden ved Grundtvigs Digtning maatte

føre til, i en samlet Udgave af den at opgive Forsøget paa at

gjennemiøre en Ordning efter Digtenes Art og henvise til 1

• Digtenes Følget saaledes maatte

D endnu mere tinde sig tvungen til at følge denne Grund-

ring, n.iar man I g Hensyn til Forfatterens egen Ordning

kandling af de r, han i levende Live udg

emmelig Thi

g endnu i Nord -. der kun inde-

holder Gjentagelser af tidligere Digte, m end til Dels i nye

tteren selv ordnet Digtes

i tin pen »ulige Udvikling, og han har tilmed i ECvsedlii

medgivet dem en fortløbende Kommentar, der væsentlig er en

Selvbekjendelsex og Selvbedømmelser. Disse turde ikke

get mindre -

tene — Ivis

kan rs Tillæg til Nr. 20: Honning —

,
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og de kunde da alene meddeles i den ene rette Orden og Følge,

nemlig Tidsfølgen. Ogsaa Forfatterens Fortaler til de digteriske

Arbejder maatte finde deres Plads i Udgaven, og denne kunde

ikke være nogen anden end den historiske.

Én væsentlig formal-real Inddeling er det dog, at Forfatterens

digteriske Produktjon udgives i to store parallele Hovedrækker,

i det som sagt hans Salmer og aandelige Sange i det hele holdes

ude af denne Samling af poetiske Skrifter, som man dog ikke har

kunnet give det mere tilsvarende Navn af Grundtvigs verdslige

Digtning, fordi den reiigjøse Grundtone i Digterens Sjæl med

Nødvendighed klinger igjennem al hans Digtning. For den ældre

Tids Vedkommende, som vi i dette Bind have med at gjøre, lader

den nævnte Sondring sig end ikke helt gjennemføre, fordi et Par

af de tidligste rent kristelige Digte, Nr. 67 og 68 i dette Bind,

baade hænge saa nøje sammen med de andre samtidige og have

faaet deres Kommentar i Kvædlinger, som her ikke kunde forbi-

gaas. Derimod har man her kunnet udelade „Davids Klagesang"

i Sandsigeren f. 4. Avg. 181 1 (optagen i Salmeværket, V, Nr. 125);

„Klagesang efter Davids 42de Salme" i Saga, S. 94 (optagen i

Salmeværket. III, Nr. 218), samt de i Salmeværkets 5te Del for

første Gang trykte Salmer Nr. 79—95 og Brudstykker i— 14, alle

fra Aarene 18 10

—

II.

Ogsaa inden for den Kreds af Digtninger, som medtages i de

„poetiske Skrifter", er dog foretaget en Deling efter Indhold og

Form, nemlig ved Udsondringen først af de nordiske Fortællinger

i Prosa, som slutte dette Bind, og dernæst af Grundtvigs dramatiske

Arbejder: „Optrin af Nordens Kæmpeliv" fra 1809 og 181 1, hvilke

— i Forbindelse med hidtil utrykte Begyndelser fra samme Tid

paa tre lignende „Samtaler": Hakon Adelsten, Hellig-Olav og

Hellig-Knud — ville udgjøre anden Del af dette Værk. De to

første Bind ville da tilsammen omfatte den første offentlige Periode

af Grundtvigs Digtning: 1807— II.

Fra denne Periode er da i denne første Del medtaget alle forhen

offentliggjorte blandede Digte, kun med Undtagelse af Oversættelser.

— Saadanne ere, foruden de to oven nævnte gammel-testamentlige
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fra 1 8 1 1 , de mange Gjengivelser af Eddaver- i Afhandlingerne i

Minerva 1806 og 1807 (Lidt om Sangene i Edda. Sept. 1 806. Om

tt, Maj 1807. Om det forkyndte Sørge-pil Signe, Juni

1807. Om Oehlenschlægers Baldur hin gode, Decbr. 1807), samt

i Nordens Mytologi 1808 og i Nyeste Skilderi af Kbhvn. f. 20.

Jan. 18 10, og endelig Over.-ættel-en af en Del af Schillers Bruden

fra Messina i Minerva f. Juni 1807. — Naar her er taget en Del

Digte med, som mange Læsere ikke vilde have savnet, tror Ud-

giveren atter at burde minde om denne Udgaves historiske Karakter.

Han anser ingenlunde alle Grundtvigs Digte for lige gode. Han

1-killige af Digtene i dette Bind for meget ubetydelige,

nogle endog for temmelig forfejlede. Han mener fremdeles, at hvor

meget stort og skjønt der end indeholdes i dette og det følgende

Bind, saa har Grundtvigs Digteraand dog endnu ikke i den

10de, som de repræsentere, na at -in fulde Udvikling. Vingerne

skulde endnu voxe, fer de bar saa hejt. saa vidt og saa frit, -

Flugten i det hele skulde blive. I nogle Retninger naades dette

i næste Periode 1812— 15, i andre først langt senere. Men netop

lige overfor denne første Periode af hans offentlige Digterliv har

det forekommet Udgiveren en Pligt at være meget fuldstændig i

Ideleisen al , hvad Forfatteren -elv har ladet komme for Lyset

saadanne Ubetydeligheder som Nr, '>, 7 og 8 og ile mindre

hel i en Toneart, som ikke laa tor ham. i Nr. jj, 37,

38, 51, S- Og 53 — °*e hore med til at laa Syn paa han- Kjen-

dommeli^hed, der OgSM m.1.1 kjende- 1 -in B ing.

Al hidtil utrykte . 1.1 dette Tidsrum er her kun med-

tag-
•

gt paa det sidste uer, kun saadanni laa fuldt

lige fra Forfatterens Eiaand, saa at det ofte kun kan -kvide- et

'lili I de ikke alt ere trykte for 70 ' :i. Disse I >i^te

let me>te al ham -elv ^ivne i andre- V. I
at

tier al DOgle al «lem er Al-krilter i Omløb, -om ingenlunde altid

give en ri^ti^' Blandt <i rskjellige Grunde forbi-

ede utrykte Digte linde- et. der, ''die an

imod en oven DJevnt Grund-a-tnin^ ,
m turde h.i\e

megen I A det kan kom
I ind hei 1 len.
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Det er en metrisk Oversættelse, maaske alt fra 1 808, senest fra

Foraaret 18 10, af J. G. v. Herders „Sprache und Schrift" („Zum

Theil nach einem englischen Gedicht", i Herders Vom Geist der

ebråischen Poesi. Såmmtl. Werke, Zur Religion und Theologie, I,

Stuttg. und Tub. 1827, S. 40—43). Dette Stykke findes kun i

Kladde mellem Forf.'s Papirer, uden nogen Overskrift eller Be-

tegnelse af Original; men det var strax Udg. paafaldende som

uligt Grundtvig: hvor nær end de i det udtalte Tanker og Følelser

maatte ligge ham, netop den Gang, saa vilde han dog aldrig af sig

selv have givet dem dette Udtryk. Udg. søgte da Raad hos bedre

Kjendere af tysk Litteratur end han selv, og fik saaledes — endda

ved en Hændelse — oplyst, hvor Digtet hørte hjemme. Det lyder

saalunde

:

Hil være dig, du Engles fagre Søster!

Du Aandedrættets underlige Datter! 2
)

Det fulde Hjærte maatte, uden dig,

Forsmægte under Følelsernes Vægt.

Da aldrig var af Sangens Lyd henrykket

Et Øre; da var hele Fortid stum;

Da Menneskets, som Dyrets, Trin var glemt;

Den vises Hjærte var hans Sanges Grav.

Almægtige! som Hjærtet bandt til Tungen,

Som Tanke, Kraft til Hjærterne at røre,

Udlaante til det svage Pust, den blotte Lyd,

Ja: Magt, at tone gjennem lange Tider; —
Som Tanken gav sin Vinge og sin Kraft

Til Frænder sig at skabe: Kraft,

Med Ordets Lyd at strømme over i

En Brodersjæl og til at kvæge den

Med Sangens uforgængelige Toner!

1) Et Exempel herpaa afgiver Digtet Nr. 27, som efter unøjagtig Traditjon

har fundet Vej ind i »Ude og Hjemme« f. 18. Juli 1880, efter at det alt var trykt

i denne Samling.

2
) Ændring fra, som der forst var skrevet:

Hil være dig, du Englesester: Sprog!

Af Aandedrættet en usynlig Datter.



ns Forord. XV

forborgne Gud! selv i dit mindste Værk

Saa uudgrundelig! Paa Tungen aabenbares

Min Sjæl, og véd ej selv, hvordan;

Mit Hjærte vil udgyde sig, indstrømme

ret paa Tilhorere. og Øret

Annammer Lyden, bærer den til Sjælen;

Og Hjærtets Kilde dog udtømmes ej,

Nej, sprudler højere: ved Ordet> Lyd

Opluer Sjælen, og ved Tonens Kraft

Karmen løfter: ja. et Aandepust

Til snare Tanke skjænker Evighed.

Thi du, o Skaber! gav til Mennesket

End én forborgen Kunst : at give Lyden

Skikkelse og fængsle den paa ny

Med Aandelænker: svage Pennestrøg.

I il isse tale kan den tavs Aand

Med fremmede og fjærne Aander; Tanker,

- Q ej i Skriften laa, opvækkes i den selv,

Kan gennemrejse fjærne Lande, dybt

Indane sig i Oldtids dunkle Kammer;

herligste Gestalter maa fremtræde:

-kuer i de vi-e- II i r, hører

Din høje Sang. 1

1

Og < \ hellige nedgl

- • dre!

I. Verdei te, ved \ ge Gud

Har rørt. hvi> Øje blev af ham opladt

Til den usynlige at -kue overalt

den ui, vn

;t Folk ham skildre,

l i •: t \
j

i Bille

i
•

i h\ ilke 1

1

• osted til at ødt (
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Og tolke os de Syner, som I saa',

De høje Ord, som Herren med jer talte!

Har eders Harpe ingen Lyd for os,

Og eders Morgenrøde intet Lys?

Jeg ser, jeg ser dem: hist de slumre

I helligt Gravsted. Tør jeg vove

At røre sagte ved det dunkle Støv,

Som hviler paa de døde ? Deres Aasyn,

Hvor straalende! O, hvor de slumre sødt!

Og hør! de klinge trindt, de Lovsangs-Toner

Fra Harpens Stræng! — De skride frem

I pragtfuld Glans og herlig Majestæt:

Hjob, Moses, Esaias, Hyrden,

Udsmykket venlig med sin Salmekrone

!

Med Harperne i Haand lovsynge de,

Som Morgenstjærnerne mon Herren tjene;

Og Jord og Himmel studse, følende

Den Haand fornyes, som og dem

Til Sang har skabt.

I Sangens Overengle ! svæve I

Did hen! hist op? og overlade mig

Af Strængelegen ej en sagte Lyd,

Af Hjærtets Fylde ingen Tone,

Og ingen Luftning af den høje Storm,

Der suser, klædt i Guddomslue?

Skal Almagts Sang i dunkle Billeder

End længe sove? Skal den Krans

Af Livets Træ i Hæder raadne,

Omtaagende vor Aand og Øje?

I Helgenskygger! kommer! helliger

Mig Sprog og Læbe! Intet Tungemaal

Vanhelligt være kan for eders Sanges Gud,

Hvem alle Tunger love. Staar mig bi!
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Saa Sporet jeg af eders høje Trin.

Af edera Billeder den nv

Af Tonerne en Efterklang kan gi

Med Troskab -træbende at skjelne

De dybe Træk i gamle Guddomsskrift.

Og at udlokke Hjærtets høje San-, —
Jeg rinke vil. hvor Tungen ej kan tale.

Og i mit Hjærte føle e

Om den Maade. hvorpaa Udgiveren her har søgt at les-.

Opgave, maa andre dømme. Han haaber paa kyndiges Bifald, men

er ogsaa forberedt paa at faa at høre. at man her kjender Mesteren

for „Danmarks gamle Folkeviser" naaske endog at faa et

lille Opkog af Snakken om Han ril dog

næppe derved kunne gjøres tvivlsom med Hensyn til det væsentlig

rigtige i den fulgte Fremgangsmaade lige over for den her stillede

Opgave: at give en fyldig og fuldt paalidelig Samling af Digter

Hvor I ine Digte, ville

anførte i denne hvad enten de her til

Følge eller ikke. At den oprinde --maade ogsaa altid tindes her,

marbejdet af r

meddeles det her i b«. ne Xr.

58 og - .gåen om 1 -om

ovenfor .rne til rne medtagne, -aa vel

de enkelte Digte

eller enkelt

1838 }

endnu er i Behold, ojj il 1 Kxistiania-U

her ere retu

enkelte

ie den \

ledning og
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men han har tydelig skjelnet imellem, hvad der er Forfatterens

eget og hvad der er tilsat af Udgiveren, ved stadig Anvendelse af

skarpe Klammer, der omslutte alle Udgiverens Tillæg. Retskriv-

ningen og Læsetegnene hore Udg. til, ligesom han ogsaa har for-

beholdt sig Raadighed over Udhævelser. Med Hensyn til alle disse

tjenende Midler til en let og sikker Forstaaelse af Texten var Forf.

aldrig meget omhyggelig, og hans Brug var til forskjellig Tid meget

afvigende.

Til Slutning maa endnu hidsættes et Par Tillægsbemærkninger

til dette Bind.

i) I Digtet Nr. 17: Frejs Kjærlighed , skal S. 53, Lin. 16

læses: Kyndige Van. — „Ven", som der staar baade i Mytologien

1808 og i Kvædlinger 18 15, er en Trykfejl, som er rettet bag i

Kvædlinger, men dér ved en ny Trykfejl henført til urigtig Plads,

nemlig til „Side 35" i Steden for til S. 53.

2) I Nordiske Smaadigte 1838 knyttes S. 304 til Digtene Nr.

57 °g 5^ denne Anmærkning:

»Disse Smaastykker fra 1810 skulde kun været Forspil til en poetisk Fremstilling

af det store Korstog, som den Gang svævede saare tiltrækkende for mig. Men,

skjent man af min Haandbog i Middelalderens Historie kan se, jeg ingenlunde har

tabt Begejstringen for dette Kristenhedens trojanske Tog, saa staar dog nu ethvert

Kunstværk til dets Ære for mig lige som Tassos Jerusalem eller en Iliade efter

Homer. En ganske anden Sag er det med Kæmpeviser eller Kvidder om de

enkelte store og forunderlige Bedrifter, som i mine Ojne vilde være en stor Vin-

ding, og som jeg .i én ny Udgave af mine Krennike-Rim sagtens prøver min

Lykke med ; da Slægtens Storværk aldrig kan blive enten smaa eller store for

kjært og anskueligt.« 2
)

3) Digtet Nr. 62: Mindesang om Villemoes, er af Forf. op-

taget i sin Helhed i „Viser og Sange for danske Samfund", 1840,

iste Hæfte, S. 20—26, ganske som i Kvædlinger, kun at i V. 8,

L. 4 læses nu for „saa u
.

Kjobenhavn, den 2den September 1880.

SVEND GRUNDTVIG.

: »ette Forfatterens Forsæt kom dog ikke til Udforelse ved 2den Udgave af

Rim, 1842. — Se 3dje samlede Udgave, 1875.
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I. [Forspil.]

(1807.)

[I Rahbek* Xy Minerva, Septbr. 1806, havde Grundtvig skrevet

..Lidet om Sangene i Edda", nærmest i Anledning af Jens Møller-

i Tidsskriftets Majhæfte trykte Bearbejdelse af Oldkvadet ,.Skirners

Rejse". I samme Tidsskrifts Majhæfte 1807 skrev han ,.Om As -

i\" ; Og i denne rEgelykke, den 22de Maj 1807" daterede

Afhandling forekommer S. 183— 87 dette Digt, hvis sidste Aisnit,

med Udeladelse af fjerde Strofe, gjentages i Norden* Mytologi 1808,

S. 146—49.]

Jeg vilde læse

Fimbultyrs gamle

Hellige Runer,

Som paa de gyldne

Herlige Tavler

Stande indgravne.

Jeg vilde lytte

Til LTrdas de hvide,

De hellig.* Vande,

Naar de med Raslen

Ygdrasils grønne

Blade bestænke;

Thi det er Norners

Alvise Røst
1.
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Jeg vilde lytte

Til Odins de lønlige

Taler med Saga;

Da blev jeg vis

:

Aser jeg kjendte da,

Alfer og Stenes

Højtbydende Herrer.

Vide jeg skulde da

Alt, hvad som findes

I Verdner ni.

Finde jeg skulde da

Retten 1

), som skjules

Af guldkammet Hane
Paa Mimamejds Kviste,

Og frit da indgange

For Gifr og Geri

I Gastrognirs Sale,

At skue det herligste

Jærtegn blandt Guder 2
).

Kan jeg vel finde,

Hvad dristig jeg søger?

Kan jeg omfatte

De lette Gestalter,

Som luftige svæve

Paa Fædrenes Høje,

Om 3
) Asernes Altre

I kølige Lund 4
),

l

) [„Retten" o: Spisen.] 2
) Se Fjelsvinsmaal. 3

)
[Om, Mytol.:

Orig. har: Paa.] 4
)
[Lund, Mytol.; Orig. har: Lunde.]
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Som flagre i Nattens

Indhyllende Skyer

For lukkede Øje

I skuffende Drøm?

Nej, sløvet er Sansen,

De Runer saa tunge

Forvildes af Dværge
For Øjet, som stræber

Mod flygtede Old;

Og Øret ej fatter

De herlige Toner

I Gjenlydens dumpe,

Forvirrede Klang.

Men, kunde jeg finde

Det Billed af Aser,

Som kløgtige Ottar

Indpræged i Sten,

Og vilde det Billed

Sig atter forvandle

Til skinnende Glas,

At : Sansen, der-) skjuler

Sig bag det, blev skuet,

Da Slægterne skulde

Tilbedende knæle

Billedet farve

Med rygende Blod 8
).

Da skal Valkyrjen

Brynhild rremba

Det prunkløse Kvæde;

l
) At. M - .] •'. [M B.] ) S< Hyndlulji.il.

r
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Sigurd skal kjende

Den løgnglade Loke,

Som plager hans Æt,
kjende sin Stamfaders

kraftige Liv x
).

Nordboer! ønsker mig
Lykke paa Rejsen,

At til de vise

Vaner jeg kunde

Bruden hjemføre! 2
)

Bruden er herlig,

Thi 3
) Nordboen sagde:

Solen er Kvinde,

Og 3
) Maanen er Mand.

Sansen, jeg aned,

Skal mig ledsage

Frem gjennem Nattens 4
)

Flagrende Luer;

Jeg den 5
) med Skirners

Kvæde vil hilse:

Mørkt er nu 6
) ude,

Tid er at fare

Over lyngfulde Fjæld 7
),

Over Tursernes Land.

*) Hvem kjender ikke Fofners Bane og Volsungerne? Eller

lyde maaske nu i Nord disse Navne som Navnene paa Indiens

Nabober i fremfarne Sekler? 2
) Frej var en Vaner, og Skirner

rejste at hente hans Brud. Vaner er Græker, og Olymp deres

Stolthed. [Mytol. knytter til Versets Slutning denne tilsvarende

Anm.:] Da Vaner er Græker, og Nordens Gudelære opstilles som

Bruden , er vel al nøjere Forklaring unødvendig. 3
) [Thi og Og

udelades i Mytol.] 4
) [Saal. Mytol.; Orig. : Natten og.] 5

)
[den,

Mytol. ; ..dem" i Orig. sikkert Trykfejl]. G
)

[nu, udeladt i Mytol.]
7 [Mytol.: Over Lyng, over Fjæld. Næste Lin. udelades.]



2. Freja. /SoS.

Begge hjemkomme vi.

Eller os begge

Fanger hin mægtige Jætte.

2. [Freja.

(1807.

[Rahbek- Ny Minerva, Juni 1807. S. 254— 57, i Stykket ..Et Par

Ord i Anledning af det forkyndte Sørgespil Signe"'. Det er maaske

et Brudstykke; men mere kjendes ikke.]

Je, hvor i Mattens

Øde hun træder

Lønlige Veje,

Vandrer til Hyndla,

Spaavise Kvinde,

For at udforske

Ottars den gudlige

Æt, som de vrede

\<»rner i Mørket

Hyllede ind!

hvor hun sorgfuld

— iln< den kjærlige

Moder — saa Tide

Vandrer om I ånde,

For at oplede

Elskede < tttar,

Som fra i\<- skinnende

Sale bortflygted,

n af Nornernes

Grusomme Bud!

') [ : . [rykfejl.]
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Ej kan hun Døden
Skue, før Surturs

Luende Arme
Vældig omfavne

Himmel og Jord.

Skjønne som Guldet,

Tunge som Guldet,

Taarer dog stadig

Fra den graadfagres

Øje nedrinde,

Pryde og væde
Blussende Kind.

3. Maskeradeballet i Danmark
1808.

Et Syn. .

Hver ægte Nordbo, hver Dannekvinde,

broderlig helliget.

[Særskilt udkommet Kbhvn. 1808, 21 Sider; optrykt i Kvædlinger

1815, S. I—21, med nogle Smaaændringer, samt med en „Fortale",

Anmærkninger og et „Tillæg", hvilket alt her meddeles.]

Fortale
[i Kvædlinger],

Her er da den første Bog, jeg lod udgaa paa Prent; det er

kun faa Blade, og der staar Ord udi, som jeg nu for ingen Pris vilde

gjentage; men alligevel anser jeg den for det bedste og vigtigste,

jeg skrev mellem min Afhandling om Religjon og Liturgi [Oktbr.

1806] og min Dimisprædiken [April 1810]. Det er et begejstret

Syn af Danmarks dybe Fornedrelse, som dets Sønners Brøde, og
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den visse Undergang, naar ej Fædrenes Tro og Dyder gjenfødtes.

Sangen, i hvilken Synet tolkedes, skæmmes af enkelte hedenske

Vildtoner; men Synet var Sandhed; det er stadfæstet for vore Ojne.

det vil gruelig opfyldo, dersom vi. hvad Gud forbyde! vægre os

jijen>tridige mod Herrens Kald.

Rvgtet om Hovedstadens Forlystelser umiddelbart efter Tugtelsen

1807, og en Maskerade paa Langeland, hvor jeg da opholdt mig.

c Anledning saa vel til Synet selv som til dets Indklædning og

Navn.

Tid er at tale.

Jeg saa' og tænkte,

Jeg saa' og tied x

).

Jeg lytted til Raad,

Til Taleruner,

Da jeg hørte Domme

I den høje Sal.

Dør la.

Dø Frænder,

Selv hver paa det sid-tc
;

Et dog véd jeg,

Som ret aldrig dør

:

Dom om hver en død.

Havamaal.

Skarer af alle Stænder ramledes i Danmarks
Sørgetid, i dets Lykkes haarde Vinter, i Vinteren

Attenhundrede og otte. 1)-- samledes, for i over-

given Spøg at præge deres Glæde.

Enkelte traadte frem, med Billedet af den

lidende, den blødende Dana i Haand, og stillede

i [Krsedl.: tav.]



S. Maskeradeballet. 1808.

det for de jublendes Øje. Enkelte Stemmer løde:

skammer eder dog, Sønner af Nord ! skammer eder

dog ved at danse og gjøgle paa Bredden af Danne-

marks Grav! Dog — blind og døv var Skaren for

Synet og Stemmen. Strængelegen tonede højt, og

med den blandede sig i rædsom lystige Akkorder:

Fryd dig ved Livet!

Gulvet dundrede under de dansende, medens

andre formummede drejede sig under Rægrimen x

)

i lystige Kredse, og skreve i hinandens Hænder,

som kunde der tvivles om deres Navne, de rette.

Men , se ! Lysenes Lue flød over i blaalige

Flammer, raslende aabnedes Døren, og ind traadte

en bleg, skjælvende Olding. Et Spyd var hans Stav,

haardt havde han lænet sig til det paa sin tunge

Gang, og farvet var det af hans Blod. Faa, men
trofaste, fulgte ham, med løftet Sværd i den stærke

Haand, og en Taare hang i det ildfulde 2
) Øje.

Fremmerst var Dannemarks Kongesøn blandt

dem. Tæt vandrede han ved Oldingens Side, og

bød ham hvile sig paa den kraftige Arm 3
).

Forvirret samledes Skaren trindt Gubben, paa

hvis Bryst stod Dannemarks Navn med halv ud-

slettet Skrift. Tale vilde han, men kun en utydelig,

J

) Rægrime (Rædselsgrime) er hos Anders Vedel det danske

Ord paa Maske, efter det islandske Grima, som betyder en Maske

og hos Digterne Natten, som dølger og forvender Skikkelser. Ordet

grimet (besmurt i Ansigtet) er hermed beslægtet. [Kvædl.]

-') [ildfulde, Kvædl.; Grundtrykket har „slidfulde" , Trykfejl?]

3
) Bogen er skreven i Begyndelsen af 1808, før Kong Kristjan

den syvendes Død, og udkom enten kort før han sov hen [i

Rensborg, 13de Marts], eller i de samme Dage, hvilket nu synes

mig mærkeligt. [Kvædl.]
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jamrende Lyd kom over de sitrende Læber. Den
ædle ved hans Side stod rede til at styrke ham
med sit Blod ; men da rystede den gamle de l

) hvide

Lokker med truende Alvor.

Flux traadte tvende frem af Følget, skjulte

Spydsodden i det blottede Bryst, og læskede

Oldingen med deres -) varme Hjærteblod. Skrækket

veg Skaren tilbage, men den gamle rejste sig

kæmpehøj og talte:

Saa stod jeg gjennem Seklers Aar,

T Manddoms fulde Styrke.

Kraft var min Son, Blufærdighed

Min fagre, rene Datter.

Xaar Bølgen slog i Syd og Vest

Mod fjærne Landes Kyster,

Mit Xavn den bar, og Fejghed skjalv

I stolte Marmorsale.

Hovmodig paa sin brede Bænk
S ni 1 lav*ts Dronning troner

Xu Bretland; men i Jærnet spændt

Hun ved min Fod har hvilet.

Jeg slumred: Valmusaftrn gød

En Trolddom ) paa mit Øje,

Mit Xavn forglemtes, paa min Ryg
Opkravled kaade Dværge

Jeg vaagned, saa', og skjalv; men frem

Jeg raabte mine Sønner:

M»'«l Staal i Bryst og Staal i rlaand,

De tæmmed kaade Dværge

1 [Kv..,ii.: gine.] '-') [KrædL; det] ^[Trolddom, ftnedL;

Grnndtrykket har Trykfejlen „Treldom".] i Dagene mellem

g Valdemar. [KvesdL] 1 Abealoni

Valdemarernei i'.i^c. At jeg den G Glimmer

ej derei Brast, er ligefrem. [K\
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Jeg ældedes, — en Søn af Skjold

(End staar han ved min Side)

Gjenfødte mig, og Ungdoms Blod

Alt varmede mit Hjærte.

Da kom fra Vesterled en Vind,

Saa lun som Vestenvinde.

Ak! Storm den blev, bortrev min Krans,
Som dulgte hvide Lokker.

Naar Bølgen, som mit stolte Navn
Henbar til fjærne Lande,

I Syd og Vest nu slaar mod Kyst,

Den bærer — mine Sukke 1
).

Jeg raaber mine Sønner frem.

Ak! faa er de, som høre:

I Blødheds Favn og Lystens Skjød
De slumrende sig vælte.

Se! tomme Herrens Templer staa,

Og Støvet ej vil knæle
I Støvet ned for Støvets Gud,
At angre sine Synder.

Ak' mine Børn det er, som saa

Foragte Himlens Konge,
Som se mig syg, og springe dog
Med Lyst i Gjøglerhammen!

O! Rejs dig dog, nedsjunkne, faldne 2
) Slægt,

Mod Himlen op fra Blødheds fule Leje!

*) At
J
e& e

J havde klart og stadigt Syn paa det, som gjenfødte

Danmark, nemlig Troen og Guds Ord, mærkes let; knap tænkte
jeg engang ret paa den hele oldenborgske Stamme ved at nævne
Sønnen af Skjold, eller paa den aandelige Pest ved at nævne
Vestenvinden, som drev Bretlands Snækker hid; men det er ikke
derfor des mindre Ordenes rette Mening; og at jeg dog ej var

blind for Troens Kraft og vort største Savn, viser det følgende.
[Kvæd!.] 2

) [Kvædl.: nedfaldne, sjunkne.]
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.

I I

Husk, du udsprang- af Nordens Kæmpeæt.
Til Daad, og ej til Sydens kjælne Vellyst

!

O, kaster dog den fæle Gjøglerham

!

O, dæmper dog de vilde Glædestoner!

Ombytter Prunk med festlig Sørgedragt.

Og ganger hen i Herrens Hus at bede!

Med hellig Sang det fromme Hjærtes Bøn
Sig hæver da paa Andagts Luevinge,

Og Ungdoms Kraft nedstiger i min Barm.

Fra ham, som holdt mig rejst i lange Tider.

Da hvæs, o Mand! paa hellig Alterfod

Dit 1
) tunge Sværd, til Bretlands Skjold at kløve!

Og sværg da Had til Sydens lumske Gift.

Til Vellyst, Pragt og Guldets dorske Glimmer!

Men Kvinde! du, som Herren af sin Sol

En Straale gav, for 8
) Mandens Bryst at varme!

Kys Altrets Fod, og sværg ved Straalen selv,

At ej med den du mer min Søn vil daare;

At du med Smil vil nære Himlens Ild,

Og svale med din Taare Jordens Flamme;
At med din Haand du huld vil klæde mig,

vandre frem som ærbar Dannekvinde!

Naar Bølgen da mod Syd og Vest henruller,

iidar den slaar mod fjærne 1 åndes Kyst,

Da atter skal den, som i Oldtids Dage,

Henbære did mil næsten glemte Navn.

< ) Son' o Matter! hor en Faders omme Stemme!
O, horer dog, imens det end er Tid:

Før, dræbt af Sorg og Modighed, jeg segner

I skumle Grav til evig Glemsel ned!

•) [Kvx-.ll.: Det] o [Ki .-11.: til.]
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Oldingen tav. Et øjeblik stod Skaren som
grublende; men nu lød det i Salens øvre Ende:

Glaubt nicht an l
) solche dumme Dinge

!

og i den nedre 2
)

:

Tro ej Se/otens mørke Lære:

At Himlen er den glade vred i

Fordoblet vendte den vilde Fryd tilbage.

End ravede Gubben 3
) en Stund, støttet af sin

ædle Ledsag'er og hans mandige Følge; men —
Dødninguret slog sit tolvte Slag, og livløs nedsank

den gamle med sine tro Sønner blødende trindt sig.

Stort var Faldet. Salen rystede som Blad i Storm,

og Skræk udpustede Livsaanden af de dansende.

Gispende fore de til Hel.

Lysskinnet blaanede end mere
; Jorden gungrede

som under Kæmpefod, og ind traadte tvende Skarer

af Nordens gamle Helte. Hedningene havde sorte,

men de kristne hvide, med Kors udsmykkede Bryn-

jer, og alle havde de gyldne Hjælme. For dem gik

en Skjald med Harpen i Haand. Tavs sørgende

stirrede de kristne paa den døde; men Hedningene
omginge trende Gange Liget og kvade:

Af dine Lænder
Vi alle sprang.

Vi, baarne Frænder,

Gik Kæmpegang.
Med Sværd vi hærged,

Med Skjold vi værged,

Vor Fader! dig.

J

j
[an, Kvædl.; Grundtrykket: auf.] 2

)
[Kvædl.: anden/l

») [Kvædl.: Oldingen.]
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Vi hørte rung-e

I Valhals Borg

Dit Fald det tunge;

Da voxte Sorg,

Hvor Roser stode,

I [vor liljer grode,

Paa Vigrids Mark !

).

Skjalden greb i Strængene og kvad saa glade-

lig om den hedenfarnes Manddom, saa sørgeligen

om hans Død. Som stivnede stode alle Heltene

og lyttede til Kvædet; men da det var endt.

fremtraadte Regnar I odbrok og kvad:

I Bretland fangen

Jeg sad en Stund,

Mig favned Slangen

I ( )rmegrund.

Den fast mig knuged

Mit Blod den suged,

Jeg klaged-) ej.

I Ellas Taarne

Da lod min Sang:
!"< >r gamle Orne

Bli'r Tiden lang;

Men vidste ( i-rise

1 r ad < hrcne ^r

1
)•• tøved

') Det k.m omtvivles, hvor de k 1 <>^ Liljer havde mindst

hjemme: paa Vigrids Mark,
j

min

Tunge; men det er M-t. at ile havde der Lngenstedfl hjemme.

• jeg faldt, !t ; der n i det

[sland, hvor jeg den G le: jeg itja] da det Par i Oehlen-

Bchlågers li 1 at rise, hvor godt j' 1 mig
|

ii^ter. plan: Q \k\.\ Vigrids Mark Og i de nordiske

II i: : rli^t var det til vi--e ; dOg — gid det

Synd! [K\adl.] ') [K\all.: ble^ncd.]
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Frem stod hans Søn 1

) Ivar Benløs 2
) og kvad:

Vi tøved ikke,

Men djærve lod

Vi Ulve drikke

Af Bretlands Blod.

Vi Ryggen risted,

Og Hjærtet vristed

Af Ellas Bryst.

Af den kristne Skare fremtraadte Gunnild,

Svend Tveskjægs den stolte, den dejlige Søster,

og kvad:

Udsprungen af Dannemarks kraftige Rod,

Udrunden af Skjoldungers herlige Blod,

I Bretland mig timedes Kvide.

Paa troløse

Der maatte jeg dø

I Ungdommens fagreste Tide.

Paa Kongestol Niddingen Edelred sad,

Han blanded og laved saa blodigt et Bad
For danske; det havde ej Lige.

Da dræbtes i Løn
Hver Dannemarks Søn,

Som bygged i Engellands Rige.

Ej havde de Vaaben, de dristige Mænd,
Saa trøstig de flyde til Kirkerne hen;

') [Kvædl. : Frem stod da.] 2
) Vist nok er det forvovent at

lade en henløs Mand staa; men i en Tidsalder, da de fleste ind-

bilde lig at kunne baade levende og døde staa i Luften baade

benløse og grundløse , lønner det ej Umagen at gaa i Rette med
r, som dog havde Spydet og Valhals Støtter at læne sig til; thi

i en saa dan Tid maa man jo anse ham for en ret standhaftig

Mand. [Kvædl.]
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Men Kirkerne tændtes i Lue.

Saa ynkelig klang

Da Hylen for Sang
Alt under den hellige Bue.

Af nyfødte spæde, — forbarme sig Gud!
Fløj Hjærnen mod Stolper, mod Stenene ud.

Kun faa kjende Mødrenes Smerte.

Da groves i Jord

De Kvinder fra Nord,

Og Hundene sled deres Hjærte.

Dog, end havde Bretland ej styret sin Lyst

:

Jeg maatte i Søns og i Ægtemands Bryst

De blodige Spyde beskue.

Den højeste véd,

Hvad Angest jeg led:

Men ingen dog saa' mig at grue.

Nu løftedes Øxen. Jeg gjorde min Bøn
Til Krist og hans hellige Moder i Løn,

Og døende tog jeg til Orde:

'rræd, Bretland! o græd!

Thi Blod var din Sæd,

Og blodig vil Ho^tdagen vorde 1

).

1 Ah dette, og -elv Gunhild S o dog ej er

fnldkommedes under Svend og Knud, er en tro historisk

Fortælling, som man k.m ie 1 Snhmi Dannemarks Historie, Tom. 3.

349— 52. De engelske Skribenten U. at alle danske

bleve udrydded. 1 det rel troligt, hvad Snhm mener,

uden de tolv OngC Karle, K>m undllvde med den Tidende til

m mark . liere kan have reddet lig Iil Ihukommel>e .il .'.

grnel erk holdt Engellsmderne i 1- en H«»jtidN-

rtrinlij; kald' i \ 11.]
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Frem stod da Skjalden Ottar hin sorte 1
) og kvad:

Ja, hævnet du blev,

Du Gunnild hin fagre!

Med Blod vi beskrev

Paa Engellands Agre

Dit Mord og vor Hævn.

Saa harmefuld drog

Kong Svend over Strande,

Han Edelred jog

Til fremmede Lande

Fra Rige og Stol.

Han synded mod Gud,

Mod Edmund, og døde.

Da farvede Knud
De Hjælme saa røde,

Og Bretland var Træl.

Kristne og Hedninge sloge Krinds 2
) om Liget

og kvade i Kor:

Ja, Fader! tro

Vi stod og stred,

Og højt vi lo

I blodig Sved.

Men ve den Svend,

Og ve den Mø,

Som saa' dig dø,

Og lever end!

\ [Kvædl.: Frem stod da Ottar den sorte.] 2
)
[Kvædl. : Kreds.]
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Baalet tændtes midt i Salen og viedes med
Korsets og Hammerens Tegn under Korets Kvad 1

):

Hoje Odin! hvide Krist!

Slettet ud er eders Tvist,

Begge Sønner af Alfader -).

Med vort Kors og med vort Sværd
Vies eder Baalet her,

H.'m-l-v elskU' I vor Fader.

Tre Gange bares den døde paa Skjolde rundt 8
)

om Baalet, og Koret kvad:

Os Guderne sende,

At hædre dit Lig.

Til Aske vi brænde.

O elskede! dig.

En Høj vi skal rejse

Paa smulrede Ben,
( )g paa den skal knejse

En varslende Sten.

~*r
l
)

I Kv.r, 11. : men- Koret kvad.] -') Hver Kristen -er let,

det er formastelige <>rd, som, oaar de toges strengt, maatte betyde,

at Kristus var som < Min kun en Idé. et luftigt, indbildt Vsesen.

Det var nu ikke min Mening; jeg folte -elv. det var u>ommeli^

talt. iidte derfor aldrig min salig Fader den Bog; men det

er aabenbart, at jeg ej for Klangens Skyld havde ladet saadanne

< >rd -t.ia, og end mindre sagt noget lignende i min Mytologi, der«

. jeg havde ræret ret omhyggelig t^r at nndgaa Mistydnini

rigtige Ting, og haft den Tro i Hjertet, at der er ikke Sdi^-

hed i 1; 11. uden i Jesu. Langt er det endnu, mhh altid.

mig at fordomme fromme Hedninger, som vandt

I ved dé Stj men lige SU UUlgt er det Ira mig
at aserne et Afeudsnavn ved siden at Kristi, og (Mene lader

kun staa til min skam, og til et Vidnesbyrd om, hvad

som dog trode paa Kristus, 1 des galne 'lid k..-

sil HjsBitc si lige, [KvssdL] :,

i [Kvsedl.: trindt.]

i. 1
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Den Høj skal ej lægges af Jord eller Muld,

Men af Sølv og af Guld,

Men af Silke og Lin,

Begydt med den skummende Vin,

Og af Skarlagen rød,

Og af Fraadsernes Kjød;

Saa Guderne bød.

Paa Højen vi rejse en Bavtasten

Af Dødninge-Ben,

Af Hormænds-Ben,

Af Horkvinde-Ben,

Af Niddinge-Ben.

Og den Bavtasten

Skal stande i Nord,

Til forældede Jord

Opløses i Damp.

Liget lagdes paa Baal. Flammen omsnode hele

Følget, og alt forsvandt.

Tillæg

[i Kvædlinger].

Dette Kvad gjorde ikke mindste Opsigt; ja, uden Tvivl er der

mange, som kjende mine senere Arbejder og véd dog ej, at det er

til. For min egen Skyld var det saare godt, at saa vel dette som

min øvrige Skrift i hine Aar blev saa godt som uænset; thi jeg

var langt fra at være fri for Lyst til Bifald og Navnkundighed,

de kun vare at vinde uden Opofrelse af min Overbevisning

;

Og havde man misbilliget denne, men rost mine Anlæg, da var jeg

uden Tvivl kommen i et Vilderede, hvoraf Udvejen er vanskelig

at tinde og end tungere at vandre , fordi man da skal bortkaste de

Kranse, man elsker og agter for sit Hovedsmykke. Jeg
forvildedes alt for meget ved Bifaldet i en snæver Kreds. Gud ske

Lov. x Fristelsen ikke blev større!

jeg derimod hen til Danmark, da maa jeg kalde det sørge-

at en saadan Tale ingen Opsigt gjorde; thi det beviste, at
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den, des værre! var alt for sand: at Aandeo ingenlunde var vaagnet

ved Tordenen , Hjærtet ej ydmyget ved Tugtelsen , men at man i

Sikkerhed begyndte det gamle Syndelevned, uden at frygte for den

højestes Dom, uden at ænse de Ro>ter, som forkyndte den.

Aldrig blev Maskeradeballet recenseret, og aldrig var det vel

indtil nu blevet nævnet paa Prent, hvis ikke en ung Mand med
kristen Tro, inderlig Kjærlighed til alt godt og til det gamle-

Danmark, men ej noksom bekjendt med Tidens Elendighed og

dybe Fordærvelse, havde fundet mit Syn for mørkt og udsagt det

i et Vers til mig. 1
) Vist havde han Ret deri, at Livet var ej

rent forsvundet, og trode det sagtens inderligere end jeg, at

Slægten kunde gjenfødes ved Troen ; men Uret havde han i at

tiltro Krigens Bulder for meget, og mig den Tanke, at Danmarks

Undergang var uafvendelig. Derom mindede jeg. men ikke venlig,

som jeg burde, i følgende Vers (Kbhvns. Skilderi Xr. 69, 1808 :

Hvorfor mon Danmarks Tale lød —
[Se her efter Digtet Xr. 5.]

Endnu en Gang blev mit Syn bemærket, men kun for at beles

og adskjældes. Da jeg nemlig, ej uden Føje, men ej heller uden

[hed, lastede en Komedie i nogle Linjer [se Digtet Xr. 6],

tik jeg et Svar fra en navnløs, der bør anfores, ej fordi det har

mindste Værd i nogen Maade, men fordi det viser, hvad man. og

vel ikke fi : den Gang ventede at vække Latter med i

Dannemark. Saa led det (Kbhvns. Skilderi Xr. q.x. i

s

m rejste dit Land en Bavtasten

Ai Dodningeben og Horemændsben,

At Horkvindeben "g Niddingeben!

Hvor kan din Barm, -.1.1 høj og ren,

Seh S idske Smerl

Hvor kan du. midt i Synei 1 m N id.

Mens Hundene -lide Kvindern H

:. ri-te-. Og kort, hvoi du kerte

Dannemarks Død -.1.1 komisk rt< r. —

1 Kbhvns. Skilderi Nr. 66. 1808. Herved gedea <lu Bckjendul

der horer til »le glaedellj Optrin i mil I

''

..ihct mel Povcl I >"ii^. hvem ilet lier men
.: n.cvne ^n, han var og er

2*
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I Hjærtet saa lav en Misundelse nære,

At Latteren hel du beholde vil,

Da dog den Krans, du drømmer at bære,

Vist Arlekins Digter ej bejlede til? 1

)

Mit Svar viste tydelig, at Fornærmelsen mod mig selv gik mig

nærmere end den mod Sandhed og Danmarks Aand; men dog paa-

talte jeg denne ikke usømmelig i følgende Vers (Kbhvns. Skild.

Nr. 99. 1808):

Engellands Nidding lod grave i Jord

Var du hin argeste Nidding paa Jord.

[Se her efter Digtet Nr. 7.]

4. Til Christian Molbech.

(1808.)

[Skrevet i et Exemplar af „Maskeradeballet" 1808. Trykt 1869 i

„For Ide og Virkelighed", I, S. 40.]

lVled bange Anelse jeg stirred

Paa Fremtids dunkle Runestav;
De Dværge Runerne forvirred,

Og Øjet sank i Danmarks Grav,
Og Øret hørte sælsomt lyde
Det høje Sørgekvad i Nord;
Det var det, som jeg vilde tyde,

Og vække — om jeg kunde — Nord.

For Synet skjalv jeg selv og bad
Alfader, at det Sørgekvad
Ej sjunges maa i lange Tider;
Men — Kraften sover, hyppig gro
De Edder-Urter, — tør jeg tro,

At ej det hen mod Aften lider?

'"> (
Ijc Linjer fattes i Kvæd].

I
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O, tror du, Kraften vaagne kan

Og stolt forny de gamle Dage,

At Solen har for Danmarks I.and

En varig Straale end tilbage, —
Da del med mig din sode Tro!

Og Trøst og Haab og salig Ro
Skal Frygten af min Barm udjage.

5. I Anledning af mit Syns Mistydning.

(1808.)

[Nyeste Skilderi af Kjobenhavn, 7. Juni 1 808. V, 1092—93. 1

trykt i Kvædlinger 1815*1 S. 18— 20. Se her foran S. 19. — Frem-

kaldt ved et Digt af Povel Dons: Til Hr. N. F. S. Grundtvig

i Anledning af hans Digt: „Maskeradeballet i Danmark i.v

Nyeste Skilderi at Kbhvn. 28. Maj 1808. V. 1039—41. Aftrykt

i L. Schrøder's Til Minde om Povel Di os, 1875, S. ;: >J.|

.Mer end man ved,

1 rænges og taaler )

Irasils A
Hojt bider Hjorten,

i røskel er Siden,

Nidhøg gnaver for neden.

Grimnx

Hvorfor mon Danmarks Tale lød

Ved Siden af de gamles 1 Sange,

1 Fald jeg trode Kraften død

Jorden gold i Nordens Vange

•il.: lidi 1
^ I. Skild.; ji. Digteti Linje;
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Nej, vække vilde jeg den Aand,

Der slumrede i Fortids Grave,

Og derfor grov min svage Haand
I Bavtastenen Runestave.

Men er jeg fejg, fordi jeg ej

Tiltror mig Vegtams høje Galder? 1

)

Og ser vel den, som skuer ej

Tungsøvned 1 Hela i vor Alder?

Jeg føler det: om Nordens Træ
End stod med tørre, visne Grene,

Et nyt dog i det gamles Læ
Opvoxed vist blandt Klippens Stene.

Men, synker under tunge Vægt
Den gamle Eg i Baalets Flamme,
Da lige fuldt dog ve den Slægt,

Som falde la'r den gamle Stamme!

Jeg henrykt skuer hver en Gnist,

Som minder mig om Oldtids Lue;
Men — Valhal faldt ved Lokes List,

Og 2
) maa da Nordens Søn ej grue!

Naar Ormen gnaver Træets Rod,
Da maa, trods Ørnens ædle Vrede,
Det falde, hvis i Mandeblod
Ej drukne, dødes kan den lede.

Odin red som Vegtam til Helas Bolig og vakte ved
galdrende Runer den halvdøde, snebedækkede, — skulde dette

umærkes? [Denne Anm. ej medtagen i Kvædl.l 2
) [Og,

U.; O, Skild.J
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Vil Xidhøg med sin Ormehær 1

)

Fra Danmark fly til fjærne Lande.

Da skal i Ly af Fredriks Sværd

Den gamle Fg urokket stande.

Men, hist i Salen sejerrig

Uhyret klædte Herresæde;

Og derfor lød ved Danmarks 1 ,ig

De gamle Heltes Sørgekvæde.

6. Til Arlechinos Forfatter.

(1808.)

Nyeste Skilderi af Kbhvn. 6. Septbr. I808. V, 1508. Stykket

„Arlechinos Bryllup' -

, forfattet af L. Kru>e, opførte paa det kgl.

1 ter i alt tre Gange [— 15. Septbr. 1808. Se Overskou. IV.

'44—45- T 52.j

Uu , som saa komisk dig selv tor maale med
Komuses Kæm]

Du. som os [ærer ^aa klog: J -atter er til — for

at le!

O, gid du kunde saa let dill komiske Stolthed

nedda'iii]

S in vores Fatter vi kan. naar vi din Harlekin

') Svaledes hu-ker jeg tydelig, der ttod i min Haandski

ti! Trykningen !
I ret mørkelig

til det ll>>ve: Vil Nidhøg /..'< LU II BT, iv \ i .11.
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7. [Svar paa Tiltale.]

(1808.)

I

Foranstaaende Epigram fremkaldte i Kbhvns. Skilderi, 17. Septbr_

1808, Y, 1564, to navnløse Gjensvar; det første saa lydende:

„(Indsendt.)

Til en vis.

Kampudrustet du staar og svinger den blinkende Lanse,

Drømmer dig Bifald og Ros, mens Latter dog vækker din Færd.

Ridder fra Mancha! drag hjem, du vinder ej Musernes Kranse,

Ordbram og Skryd er dit Skjold, Harlekins Brix er dit Sværd."

Tet andet er det her foran S. 19— 20 anførte:

•'Du, som rejste dit Land en Bavtasten.''

Grundtvigs Svar uden Overskrift i Kbhvns. Skilderi, 20. Septbr.,.

V, 1572—74, gjengives her i sin Helhed. Versene: „Engellands

Nidding lod grave i Jord . . . Var du hin argeste Nidding paa Jord"

ere optrykte i Kvædlinger 1815, S. 21. — Jfr. her foran S. 20.]

Selv det vittigste Epigram beviser intet, uden Forfatterens

Vittighed; men har han Æresfølelse, da er han stedse rede til at

ivise dets Sandhed. Om Dumhed har Lov til at være fejg, fordi

Naturen nægtede den Kraft, véd jeg just ikke; men at ingen anden

Undskyldning kan gives for de anonyme Rimere i Skilderiet, det

véd jeg.

Imidlertid haaber jeg, de ej ville fortryde paa, at jeg, saa

længe til de selv nævne sig, giver dem Navn efter deres Id og
kalder dem skumlende Uslinge.

Dette var det eneste Svar, de fortjente; men kan det fornøje

-lem, kan jeg jo sagtens svare.

Til Nr. 1.

Ikke jeg nægter, det var en Skygge, jeg kæmpede
mod;

Men kun en slet Kompliment gjør du din Ven som
Forfatter.

•\ du er værre endnu mod ham, mod mig er

du god:
Brixen du gav mig; hvormed skal Stakkelen nu

vække Latter?
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Nr. 2.

Denne Herre søger meget naivt at befæste Troen paa det

komiske hos Harlekins Slægt, ved at — sammenlappe Ord og Tryk-

fejl af mit Maskeradebal.

.tingellands Nidding lod grave i Jord

De Kvinder fra Nord,

Og Hundene sled deres Hjærte.

Harmer det dig, saa 1

) lyd mit Raad:
Afsky hver Xiddingedaad!

Ikke du lider en Bavtasten

Af Xiddingeben

Paa Dannemarks Grav, naar Dannemark faldt.

( ryser du ved,

At ej dine Ben skulde hvile i Fred?

I [ør da mit Raad:

Vogt dig for Xiddingedaad!

Du snakker om Syner om 2
) Nord

Og véd, at det rimer paa: stor.

Hvis i det var trængt dine Blikke,

Du om det vist snakkede ikk»\

Kunde du -

Dannemarks Gravhøj, og !<•.

Mærk da mit ( hrd

:

Var du hin arg Nidding paa Jord.

Arlechii ttcr

Misundte den Lait«

Han vakte, jo,

I )a »elv jeg 1*>.

'j
[

il.: da.
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8. I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd

Urstriden og hans tvetydige Anmærkning
om splinterny Opdagelser i Mytologien.

(1808.)

[Nyeste Skilderi af Kbbvn. 4. Juni 1808. V, 1073. Forf. vilde

her give sin Ven Chr. Molbech en Haandsrækning i den for denne

lidet heldige Strid med R. K. Rask om Partiklen ur, som da

fartes i Skilderiet.]

.LLt er at tyde i en islandsk Bog,

Et andet er at være Mystagog,

Og jeg paa egen Regning tror,

Der vil lidt mere til end Ord,

For at indkomme
I Islands Helligdomme; l

)

Samt, at der fra Partiklen ur

Er saare langt til Burr. 2
)

End videre jeg tror,

Man næppe vorder stor

Ved blot at kløve Ord,

Undtagen — det er sandt —
En stor — Pedant.

'1 At Hr. Professor Nyerup kunde spaa meget af Hr. Rasks
tidlige Kundskab i det islandske Sprog, kan jeg godt begribe; men

bai Forstand til at bruge sin Sprogkundskab, og Geni
til at besjæle den, det maa Tiden lære. 2

) Asernes Stamfader.
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9. Til Bodil Marie Blicher

paa hendes Bryllupsdag den 15de Maj 1808.

[B. M. Blicher, hvis Søster blev Forf.s første Hustru, var gift med
Præsten Povel Egede Glahn. Digtet her trykt efter Af>krift. da

Originalen er tabt.]

1 aa din Dag, Veninde! bæver

Harpens gyldne Stræng i Løn.

Medens andagtsfuldt sig hæver

Hjærtet i en hellig Bøn.

Vredes ej, at svage Lyd
Tolker Vennens rene Fryd

!

Blide Datter af det høje,

Søster til den fagre Vaar!

Venlig fulgte dig mit Øje

( rjennem de henrundne Aar;

Funklende saa gladelig

Hviler det i Dag paa di.

Dannet blev dit ømme Hjærte

For <len dybe Kjærlighed,

Salig Fryd og bitter Smerte

I lerfor i dit In Ir.- stre

Majen kom, og Fremtids Aar

Vorde skal en herlig Vaar«

Mig blev og i I [jærtet givet

K ærlighedens dybe Væld,

Men mig undtes ej i I hrel

Kjærlighedens søde 1 leld

;

Sørgelig er I [arpens I yd,

Kun i Dag den tolker PrycL
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Naar nu Dagene henglide

Ved din Elskers hede Barm,

Naar du vandrer ved hans Side,

Baaren af hans stærke Arm,
Røv ham da et Smil og send

Det til din og Sorgens Ven!

10. [Drapa om Villemoes.]

(1808.)

[Ny danske Tilskuer, 26. Maj 1808, S. 348—52, med Overskrift

..Villemoes 1
' og den her aftrykte prosaiske Indledning og Anmærk-

ninger. Optrykt i Kvædlinger 1815, S. 25—29, med samme Over-

skrift, med Udeladelse af Indledningen, og med det her gjentagne

..Tillæg-'. Peter Villemoes faldt d. 22de Marts. Jfr. her efter de

tre Digte om Villemoes fra 18 10.]

Villemoes faldt, og — Danmark tav! Kort var hans Bane,

skæbnen, hvis grumme Haand oprev i Nord saa mangt et

livfuldt Skud i sin fagreste Væxt, tillod os ej heller i ham en

Gang at beundre den anden Tordenskjold; men ingen, som
kjendte ham, skal turde nægte, at hin Helts ubetvingelige Mod
bode i ham, parret med den hedeste, mest uegennyttige Fædrelands-
kjærlighed.

Ej vil jeg tale om hans stolte Indvielse i Kongedybet; thi

man har dog vel ikke glemt den; men ej kan jeg andet end pege
hen paa den lynsnare Hurtighed, hvormed han for fra Neva til Elben,

kæmpe sit Fædrelands Kamp. Aldrig kan jeg glemme det

Heltemod, hvormed han i den svundne Host trodsede alle Farer

Krigerne trygge midt mellem Bretlands de talrige

ker.

Kraft som Vilje har jeg ikke til at sætte ham et uforgængeligt
le. Kun det simple sorte Bræt kan jeg rejse ved hans
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Grav; men maaske udtaler det ogsaa sandest hans ukunstlede

V.i rd. Snart udslettes Skriften, og det blander sig med Muldet;

men saa længe én af de kjække Sømænd aander, hvis u^krækkede

Forer og kjærlige Fader han paa én Gang var, saa længe paa

Laalands og Langelands Bred de Hytter stande, hvor hans Komme
var en Højtid, og hvor jeg selv. rørt til Sjælen, saa' den uforstilte

Taare rinde ved hans Heltedød, — saa længe i det ringeste lever

hans Minde herligere end deres, som Kunstens Haand prægede dybt

i det skinnende Marmor.

Ved Midnat jeg sad i min enlige Vraa,

Og Xutiden veg fra mit sorgfulde Øje;

Ved Stjærnernes Glimt fra det hvælvede Blaa

Da Oldtiden steg fra de Fædernehøje.

Jeg holdt mig saa fast ved dens kraftige Arm.

Jeg slynged mig tæt til dens brændende Barm,

Og pludslig standsed den rindende Taare.

Med inderlig Tillid til Asernes Magt
Jeg bad, at jeg Hærfader> Sal maatte skue;

Og aaben stod Valhal i herlige Pragt,

Bestraalet af Rinmalmens ]

) skinnende Lue.

Som naglet til Jord var min skjælvende Fod.

Beruset, henrykket i Salen jeg stod

Og fæsted -1 mit Blik paa de salige Helte.

Dog — ikke for Støv er Enherier> Fryd,

Til bitreste Sorg blev min sværmende Glæde:
Det gjalded; jeg borte en tordnen' l •

1 yd

Fra ' klins dot rjærne, ophøjede Sæde:

< klin bød

I lojt det Lø

„Gøndul! 8
) spænd dit Sværd ved Bælte!

1 Kinin.ilm Guldd Wivne i \.>rd. J
1 K

kasted if Valkyrjen
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Led fra Val

Til min Sal

En af Nordens djærve Helte!"

Højt da klang

Gønduls Sang:

..Hid fra Nordhavs røde Bølge

Ungersvend,

Kampens Ven,

Brat skal Herjans Norne l

) følge."

Et Hynde var bredt mellem Norby og Skram,
Paa Hjærtet da faldt det saa tungt: det er ham,
Som Kongedyb vied til Bølgernes Herre!

Som natlige Spøgelse Nutiden steg,

End sortere klædt, for mit sorgfulde Øje;

Den kraftige Oldtid for Svagheden veg
Og skjulte sig atter i Fædernehøje.

Jeg sørged ved Nat, og jeg sørged ved Dag,
Opfyldt var mit Øre af Vaabnenes Brag,

Jeg stirred saa vildt mod 2
) den nordlige Bølge.

De Tidender fløj over Sø, over Land:
At hisset i Nord vare Bølgerne røde,

At Kristian 3
) kæmped og segned som Mand,

Men Villemoes faldt i det natlige Møde.
Da runde de Taarer saa stride i Løn
For Dannemarks bolde, elskværdige Søn.

O, Eæderne-Nord 4
) ! du mig svage tilgive!

') Valkyrjerne kaldtes Herjans, det er Odins, Ncrner, fordi de
idferte hans Vilje, ligesom Ygdrasils Møer udførte Alfaders.
l
) Kvaedi.: paa.J 3

) [Orlogsskibet „Prins Kristjan", hvorpaa Ville-

moes faldt. ») [Kvædl.: Fæderneland.l
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O, Villemoes! Søn af den herlige Old,

Som kun i et Spejl at beskue jeg mægter!

Med glimrende Stave skal Saga paa Skjold

Xedsende dit Navn til de sildige Slægter;

Men længe skal Taaren nedrinde i Løn
For Dannemarks bolde, elskværdige Søn:

Din Gravhøj skal blaane af tætte Kjærminder.

Thi du var en Søn af den herlige Old,

Som blindede Xutid ej mægter at skue.

Naar Sværdene lød paa det buklede Skjold,

Da blussed dit Mod som fortærende Lue;

Og naar du hjemvendte fra Fare og Strid,

Da skued du Møen saa kjærlig, saa x

) blid,

Men stundede dog efter Heltenes Lege'-).

Xu i Kvinder og Mænd skal i løbende Aar
Paa Langelands Høj og paa Lavlandets Slette

< )p>øg«; Smaablomster i Høst og i Vaar,

Velsigne dit Minde og sørgende flette

Af Taarer bedugget uvisnende Krans;

Thi du gik til Striden som Møen til Dans,

rendte tilbage med elskende Hjærte.

Saa rid da, du Ædling! veå Stjærner fra Grav
Til Valhals og Vingolfs de glimrende Sale!

Sig graahærdet Sømand skal støtte \<'<\ Stav

Og Helten og Vennen for Sønner 4
) afmale;

Men Datter skal sidde paa Moderens Skjød

høre din Daad og begræde din Død
Og knyttes saa fast til dit elskende rijærte.

») [KvwU.: Og. -') Lege, Ki | frykfejlen)

Ki ..11.; rilek.: De. ' JO i il. Seanen.]
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Tillæg
[i Kvædlinger].

Om dette Vers, som stod i Danske Tilskuer Nr. 49, 1808,

gjorde nogen Lykke, véd jeg ikke; men at det var derpaa stilet,

det kan jeg se; og naar man skriver et saadant pynteligt Ligvers.

da har man visselig mere sin end den afdødes Ros for Øje, og

ikke det. men kun Pennen, fælder Taarer. Den hedenske Ind-

klædning lod sig maaske noget undskylde med det Exempel, selv

kristne Mænd have givet i mere end ét Aarhundrede; men det

er stedse uforsvarligt og usømmeligt, især naar det, som her, gaar

saa uforskammet vidt, at man snakker om Tillid til Afguders Magt.

II. Tiderne.

(Til min Ven C. Molbech.)

(1808.)

'Med ovenstaaende Titel trykt i Kvædlinger 1815 , S. 22—24.

I Nyeste Skilderi af Kbhvn. 19. Juli 1808 (V, 1277—79), som

i øvrigt her er lagt til Grund, har det Overskriften: „Til min Ven.

I Anledning af Brevet fra Sorø." I Kvædl. knyttes til Titelen

denne Anmærkning: „I Anledning af Molbechs to første Breve fra

Sorø, hvor han vemodig stirrede paa den svundne Middelalder,

men lovede dog den nærværende Tid. At jeg ophøjede den

absalonske Tid meget for meget, er aabenbart; men det er kun saa.

fordi den lignede den nærværende for meget."]

1 il Absalons nedsjunkne Grav
Du gange hen i Kvælde!
Et Baand omslynger Sværd og Stav,

I Andagt luer Vælde.

Jeg stander i den svundne Old
< )g skuer i dens Indre,

Mod Verden vendes brede Skjold,

Og lyse Sværde tindre;
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Men Øjet stiger 1
) længselsfuld

Did op mod Solens Lue,

Og Helten sukker dybt fra Muld
Mod hojen Himmelbue.

Saa >træber Aanden mod sit Hjem.

Men kæmpende den stræber;

Da stiger Daad paa Jorden frem.

Og Sang fra fromme Læber.

Den- evige, forsonet, ned

En hellig 3
) Straale sender:

Og Straalens Navn er Kjærlighed.

Den lyser og den brænder;

Paa Jord den brænder som en Glod.

Og brændte Fod sig hæver;

Men blid igjennem skumle Dod
Den lysende hensvæver.

Ak! at den svandt, den skjonne Old.

Ej fængslet selv i Norden! 4

Da hæved sig", forstandig, kold.

En anden Tid paa Jorden:

Man k;» mped for at vinde Jord.

Og agtfd I limlen ring

S 1 brat 'i- -n Straale da opfor

Alt paa sin lyse Vinge.

Ej mere tvinger heden Glød

Vor Fod til sig at hæve;

O, skut.nl vi vor store Ni

te vi vist I

„heri;. halve

S Bam: Kun halv 1

len. K 1.

3
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Bag Straalen luktes Porten i,

Som staar for Evigheden;

Thi drømme vi om Harmoni,

Om Harmoni her neden.

Du ædle mod den brudne Form
Saa længselsfuld henskuer;

Du ser den svøbt i hellig Storm,

Du vender dig — og gruer;

Din Længselstaare tørres hen,

Og svag dig selv du kalder;

Da Absalons saa hulde Ven
Lovpriser sjunkne Alder.

Jeg stander i den svundne Old

Og rører Harpens Strænge.

O, kan da gjennem Tidens Vold
Ej Tonen mere trænge?

Til Absalons nedsjunkne Grav
Du gange hen i Kvælde!
Der vies Sværd af hellig Stav,

I Andagt luer Vælde.

Nedknæl! bekjend! den høje Glans

Den svandt — og maatte svinde;

Men ej vanhellig Sejerskrans

For Nutids Prunk du binde!
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12. Krigssang for Nordmænd.

(1808.)

[Rahbeks Ny dan<ke Tilskuer, 18. Juli 1808, S. 438—40. Optrykt

i Kvædlinger 1815, S. 29— 32. med dette ,.Tillæg":

„Denne Vise var indrykket i danske Tilskuer med den svulstige

Anmærkning: Harmoniens store Tolk! til dig vender jeg mig, og

finder 1
) du, som jeg. at disse Lyde ere Klippens Børn værdige,

da lad Norges uforgængelige Storhed gribe dig, som den greb mit

hele Væsen, og fremman ved Musikkens Trolddom Aanden, der vil

skjule sig i det døde Ord ! da skulle disse Toner gjenlyde fra

Norges Fjælde; i dem og i Nordmænds Bryst -kal du leve."

Det fremgaar ikke heller af denne Gjentagelse , hvem Anmod-
ningen var rettet til. I Tilskueren staar den som Anmærkning,

og Hen fer^el -tegnet har Plads foran næstsidste Verses næstsidste

Linje.]

11 ører! gamle Norrig kalder,

Kalder os til Vaabengnv

:

Tryg hun stod i lange Alder

Bag ved sine Børn i Ly.

Kommer! kommer! Moder kaldei

Før hun falder,

Skal hun ^vomme i vort \\hn\.

Norges Mø og Norges Kvinde!

»rfor er jer Kind saa vaad?

Ej for os maa raaren rinde,

Thi vi haste frem til 1 >aa<L

Gjennem Blod skal Fjenden vade,

Vil han skade

Gubbe, Kvinde, Barn og Mø.

') [TUsk. I
rilsk. I ivkk-jl her: (alder,

men i -i<l-te Vers: kalder.]
**
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Der, hvor Fædre vilde bygge,

Dybt i Dal og højt paa Fjæld,

Bode vi blandt Grander trygge,

Fred og Frihed gav os Held.

Trodse List ved Mod og Styrke,

Gud at dyrke,

Lærte vi af Fædres Mund.

Sverrigs Mænd vort Land vil hærge,

Fare frem med Rov og Brand;

Men med Staal i Haand vi værge

Hver en Klippe, hvert et Spand.

Gamle Norrig har os baaret

Og udkaaret

Til at værge Odels-Land.

Tit, ej sjælden, Svenske droge

Paa vor Grund med stolte Ord;

Fædre stode, Fædre sloge,

Fjenden knust nedsank til Jord 1
).

Er vor Arm da svag af Ælde?
Skal han fælde

Son. hvis Fader fældte hans?

Nej, som Fædrene vi stande,

Som vor Prins ved Høland stod;

Der vel Svensken maatte sande:

I os rinder Nordmænds Blod.

Norge staar 2
) som Norges Fjælde,

Ingen Vælde
Skal betvinge Klippens Hjem.

l
) [Saal. Kvædl.; Tilsk. har: Knuset Fjenden sank til Jord.]

: taae" i Tilsk. uden Udraabstegn efter er sikkert
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(tucI, som fordum skjænked Sejer,

Han 1

), vor Gud, er med os end;

Guldbrandsdoler og Halejer!

Trønder! Nordmænd! Fredriks Mænd!
Kjækt I Fjendens Orden -) bryde

!

Højt det lyde:

Frem med Gud og* Kristian!

Hører! gamle Norrig kalder,

Kalder os til Vaabengny;
Tryg hun stod i lange Alder

Bag ved sine Børn i Ly.

Kommer! kommer! Moder kalder,

Før hun falder,

Skal hun svømme i vort Blod.

13. Gunderslev Skov.

i <>8.)

Nyest Skilderi af K.bhvn. 27. Septbr. [8 8. V, i;-*;— 1600.

er Digteta Overskrift tilføjes „S ; \ hvns. Skilderi Xr. 100-,

det lt det od< Nr. ti 24. Septbr., hvor Molbech i et

stskriptnm til Brevet fra S -•• il Ur. P -ver

en udforlig Beretning i Prosa om rin i Selskab med Grundtvig
• igne (Jdflngt til den itoi Stendysse. trykt i

tdlinger 181 41 med det her eftei meddelte* .Till«]

* mig"! o Skovl hvad du slutter saa 1

Hvad du knuger saa fast i din Favn!

Sig mig det, Vind! du, som er saa Let,

*) [Han, rilsk.; Ki 1 dl bai Gu i rd Ki U.; rilsk.

hun sk.ire.|
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Du, som svæver saa tæt

Over Egene hist,

Som kan stirre der ned

Gjennem Grene og Løv!

O, du sikkerlig véd,

Hvad den slutter i Favn.

I Egenes Toppe
Det rusker og bryder,

Og Vinden der oppe
Saa susende lyder,

Som Stemmer fra Nord;

Og vel kan jeg tyde

De susende Lyde,

Der strømme fra Nord.

Saa er det da eder, I knudrede Ege!
Som hegne om Kredsen, hvor Luerne stege,

Og Offeret blødte paa hellige Sten.

O, Sol! du, som blusser saa højt udi Luft!

Du har set, og du véd,

At ej Blomsternes Duft
Mine hurtige Fjed

Kunde standse paa Jord;

At ej Søen saa mild

Kunde svale min Ild

For det flygtede Nord;
At saa saare jeg gik

( )ver Dal, over Høj,

At mit brændende Blik

Over Markerne fløj,

For at søge den Plet,

Hvor sig Egene tæt

Havde sanket omkring
Den hellige Ring.
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Sagtelig, Ven!

Flyt dig i Lunden!

Let du berøre

Viede Jord!

Her mellem Egene bo

Nordens de hensovne Guder;

Sødelig slumrendes Ro
Trinenes Lyd ej forstyrre!

Ser du de Vanddraaber trille

Saa stille

Hisset i Dal?

Fordum, da Aser med Vælde
Højt over knejsende Fjælde

Troned i Sal,

Sang de med buldrende Lyd
Asernes Pris og Lundenes Fryd.

Nu de i Dalen hentrille

Saa stille,

Stenen de kysse,

Paa den de tysse,

Hviskende dysse

Guderne end i en dybere Søvn.

Hisset Bakken højt sig løfter,

Mredere er Egens Kløfter,

I hinklere er Skoven her:

Nu er Guders Alter nær.

Bort fra denne slidt«- Vej!

I tø] til Altret fører ej;

Thi hvor Hoben farer frem.

1 lar ej ( ruder deres I [jern.

Her jeg ser en Sti si^r dølge

Under I rræsset, matte Spor

Sprede sig af sjældne Fod

:
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Dristig, Ven! vi den vil følge;

Til det hellige fra Nord

Lede kun de dunkle Spor.

Fast og nøje maa vi stirre,

Synet kan sig let forvirre

Paa en Vej til gamle Nord.

Stands kun ikke, følg mig, Ven!

Sporene jeg skimter 1
) end,

Underlig paa Straaets Rygge
Let de have præget sig,

Her en gammel Kæmpeskygge
Vist i Natten skrider hen.

Ak! nu svandt det lette Spor,

Som ved Lyden af mit Ord,

Som henvejret af min Aande.

Hvilken Vaande!

Stands, o Fod!

Her paa denne Egerod!

Højt, o øje! hvælv din Bue!

Fik du Evne til at skue,

O, saa sku

Dristig gjennem Lunden nu!

Med faldende Taare

Jeg stirrer saa saare.

Hvad løfter sig hist?

O, er det ej Alterets mossede Stene,

Som Egenes Grene
Saa tætte omhvælver?
Det er! — O, jeg skjælver,

Jeg dirrer af Lyst,

å

) [Kvædl.: skuer.
|
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Og hellige Andagt opfylder mit Bryst

Jeg iler, jeg iler med vingede Fjed,

For Asernes Alter at kaste mig ned

Og prise de hensovne Guder.

Tillæg
i Kvædlinger, 181 = .

At det koster mig Overvindelse af afskrive især de sidste

Linjer, der ligefrem er Daarekistesiiak. det kan enhver forstaa. At

det nu er Løgn: at jeg. Gud ske Lov! lige saa lidt udvortes som

indvortes har nogen Sinde bøjet Knæ for slige Afguder, det er da

af to onde Ting den mindste: ja, at jeg ej engang gebærdede mig

som vor Tids patetiske Entusiaster, det véd Molbech, som var den

Ven , med hvem jeg fulgtes paa en dejlig Sommerdag ' fra Sorø

over det dejlige Bakkeland ved Tjustrup So, ind i den virkelig

højtidelige Skov o<j til det saare mærkværdige < Oldtidsminde. Jeg

har været nær ved at anse disse Vers, — uden Tvivl nogle af

de mest velklingende, jeg har gjort, — for spildte. Og forundret

mig over. hvorledes de kunde falde saa godt. da et saadant Fald

plejes at være et vist Kjendemærke paa Begejstring, og jeg dog

véd, at aldrig har nogen gammel Sten begejstret mig, og aldrig har

jeg anset Aserne enten som [dé eller Mennesker, for andet end

Oprørere i Guds Rige, en Ting. der er klar af al min Skrift om

lens M Imidlertid lader det sig ikk< • at de

Vers ere udrundne at Begejstring, og jeg indser nu ret godt, for

hvad: nemlig I ind af heri S rhed

og Tro paa det aandelige. Jeg arbejdede just den Gang paa min

g om Nordens M «>^ hin udvortes Vandring til Offer-

lunden maatte d.i af sig selv blive et Billede paa min indvortes

uskning etter de gamle Myters Sammenl Betydning; den

blev det end m< det virkelig kostede os at tinde

- n; thi I ilt kvad jeg Sandhed, ja, end videre: i det

Verbet virkelig afbild r en Higen Og Stunden Og Strålen

et herligt og helligt; og enhver, som har Galt en saadan,

bort fra den Stel il uden Tvivl tinde en

Gjenlyd rne i sit [n -kjont de er misbru]

Molbech mente i detl

. . Skild.

'» [irAr | ,8.)
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Nr. 100); og skjønt mig nu synes, han snarere talte for højt end

for lavt, havde han dog maaske Ret; thi min Varme for Oldtiden

var besmittet af Lyst til Navnkundighed ved at afbilde den, og

derfor syntes ingen Toner mig for høje til at ledsage Talen derom.

Molbech havde uimodsigelig Ret, da han skrev til mig (Skild.

Xr. 102):

[Jeg ser i det herlige Minde

En Levning fra kraftfulde Old

;

Og aldrig af Sjælen skal svinde,

Hvad ikke jeg skuede kold.

Jeg ser i de mosklædte Stene,

Som stande i Kredsen saa tæt,

Omhvælvet af Egenes Grene,

Et Tempel for Asernes Æt.

Men] selv paa de [helligste] Steder,

Hvor henrykt du skjælver af Lyst.

Ej Asernes Glans jeg tilbeder,

Ej Andagt opfylder mit Bryst.

Nedsjunken er Gudernes Vrimmel

I Tusendaars evige Grav

;

Og Valhal var ikke den Himmel,

Som Mennesket Salighed gav.

[Men om end ej mere med Vælde

De Aser paa skinnende Sal

Saa højt over knejsende Fjælde

Nedskue til Jorderigs Dal:

Saa har dog end ikke fra Norden

Alfader bortdraget sin Haand;

Saa er dog ej vegen fra Jorden

Den uskabtes hellige Aand.

I Stjærnernes straalende Bue,

I Jordens livsalige Pragt,

I Himmelens blussende Lue

Jeg aner den eviges Magt;

Naturen jeg skuer saa kjærlig

At favne med moderhuld Arm
Hver Skabning, og smilende herlig

At vinke til signende Barm.] l

)

:

) ]T^ her indklamrede Dele af Molbechs Digt »Til min Ven Grundtvig« ere
ej anførte i Kvædl., som nejes med halvottende Linje af det. Det ber dog helst

staa her i sin Helhed, især da Gr. strax efter omtaler dets Slutning.]
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Uret havde han derimod, for saa vidt han satte Naturen i

Steden for Aserne, Afgud for Afgud; ogsaa i den Tanke, at jeg

stirrede paa Valhal som Menneskets Himmel ; thi det havde jeg

lige fra Begyndelsen af erklæret: at min Ærbedighed for Nordens

Myter netop kom deraf, at Aserne forgik, og den sande Gud da

tronede i Gimle. Herom mindede jeg ham, men var blind for

min egen Uret i de galne Ord, og sagde nogle, som end vare

værre, i følgende Vers (Skild. Nr. 103):

Du stander midt i Guders Lund

Ej for det enkelte et Blik.

[Se her efter Digtet Nr. 14.

Vel maatte jeg to Gange sige:

Nattens Mulm og Dagens Glans

Sig blanded for min indre Sans.

Men visselig var det ingen Ros; thi hvad Samfund haver Lyset

med Mørket!

14. Svar til min Ven Molbech.

(1808.)

Nyeste Skilderi af Kbhvn. 4. Oktbr. 1808. V. 1634- 35« < >ptrykt

i K\ adlinger l8l$, S. 39— 40, i „Tillæg" til det foregaaende Digt.]

J_Ju stander midt i Guders I und.

Med Varme, som hos liver Kjærminde
Thi du i gamle Norden kun

En markelig Ruin vil rind«*.

Du knæler ej; thi Asers Magt

Er dig kun Fantasiens Pragt.

Dit Syn forvilder sig", min Ven!

Imellem Gudenavnes Vrimmel,

Og stedse stift du stirrer hen

Paa Valhal som i>>ui Jordens Himmel
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Igjennem Ragnarokc ej

Dit Øje end har fundet Vej.

Kan nogen skue høje Strid,

Som føres mellem Lys og Mørke,

Og Lyset fra 1
) den svundne Tid:

Og Nordens Aser ikke dyrke?

O, saa' du Lysets Herlighed,

Du ved min Side knæled ned.

Jeg skuer sidste hede Damp,
Som stiger op fra Tidens Lue;

Jeg glædes, endt er store Kamp,
Men Aser faldt, og jeg maa grue.

I Skjælven klæder sig den Lyst,

Som da indstrømmer i mit Bryst.

Aartusender kan over Jord

Henrulle, glemmes kan Idrætter

;

Men har det evige sit Spor
Aftrykt, ej Tiden det udsletter.

Et Billede jeg ser i Nord,

Og Træk jeg skuer end paa Jord.

Du peger paa Naturens Sprog,

Som om din Ven det ikke kjendte.

Som til et Blad, i store Bog
Jeg til Naturen Øjet vendte,

Og Nattens Mulm med Solens Glans 2
)

Sig blanded for min indre Sans.

*) IKvædl.: i. I ») [Kvædl.: Og Nattens Mulm og Dagens
Glans. Jfr. Forf.s Bemærkning her foran S. 43.]
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Jeg stirrede mod Harmoni,

Da jeg mod Å Uteret henstirred,

Og ilende jeg gik forbi

Det enkelte, som kun forvirred.

Men véd du deraf\ at jeg fik

Ej for det enkelte et Blik?

15. [Volas Kvad.
|

(i8<

[„Nordens Mytologi" udkom sent i A.aret 1808; Fortalen er dat

den 28de Oktober. Deri findes, foruden en Del oversatte I

vers, de her følgende Digte Nr. 16—22, og 5. 141 d

lo-revn 'er formodentlig har hart til et Digt, hvoraf R
et tabt]

iVvalte Jorxnunganders Edder

I rt Bryst den dyl S ins

:

Viger, viger!

Thi for eder

I \ des aldrig Volas K \ ad.

Flygter! thi kun den kan høre,

Som i Væsnets indre *

gte, rene I yd.
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16. Nornernes Fødsel.

(1808.)

[Nordens Mytologi 1808, S. 38—40. Optrykt i Kvædlinger 1815,

S. 43—46, med den Bemærkning: „Dette Vers er ældre end

alle de forrige x
) eller i det mindste jævnaldrende med Maskerade-

ballet".]

Jr ra højbygte Himle,

Fra guldtakte Gimle

Saa' Alfader ned.

Paa yndige Sletter

Gik Aser med Jætter

I syndige Fred.

Nedstyrter, udsletter

De syndfulde Jætter!

Saa Alfader bød.

Men troløse glemme
De Alfaders Stemme
Og Jætternes Død.

De Hamre nedfalde,

Og Slagene gjalde

I gnistefuld Damp;
Men Aser ej hvæsse

I rygende Esse

De Sværde til Kamp. 2
)

*)
I
Det er her Nr. 3, 5, 7, n— 14.]

2
) Det skulde hedde:

Men Aser ej hærde

Sig blinkende Sværde

I Essen til Kamp. [Kvædl.]
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Af Guldet de smede
De Ringe saa brede l

)

Til Jættemø'rs Arm.
I blomstrende Enge
De rede sig Senge
Ved Jættemø'rs Barm.

Af Fjældet udslide

De Marmoret hvide.

Sig hæver en Borg;

Paa Hynderne bløde

De glemme al Brøde,

De kjende ej Sorg.

Af Vrede da brændte

Alfader, og vendte

Sit Øje fra Jord.

Det sortner, det gjalder,

< ).ir 1 fornet omfalder

Paa Abernes Bord.

De blegne, de skue

Mod Himmelen^ Bue,

Den rødmer som Blod;

Det syder, det kvælder,

En Kilde udvælder

\\ Ygdrasils Rod.

Xu Solen fremluer,

I >g glad sig beskuer

I spejlklare s <>.

" - -

') (Kv.i.u.: Si- Ringene brede.]
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Af Evigheds-Svøbet

Udstiger trekløvet

Treenige Mø.

Urd, Verand og Skulde,

De strænge, de hulde,

Som styre hver Old,

Let danse hen over

De trillende Vover

Med Griffel og Skjold.

Da riste, da synge 1

)

De Søstre i Klynge

Et underligt Kvad:

(Til Nornernes Sange

Da lytte saa bange

De Aser i Rad.)

„Vi vare, da Livet

„Blev taget, blev givet,

„Udvælded af Død. 2
)

„Det tagne skal stivne,

„Det misbrugte givne

„Skal renses i Død." 3
)

') |Kvædl.: Nu riste, nu synge.] 2
) Her er da den samme

Daaresnak, som Naturfilosofferne føre: om et Liv, som udvikler sig

af Død. Dog skal det mærkes, at det ej er det godes, men kun

ades Liv, Jættelivet, der tilskrives en saadan Oprindelse
;
og

vist var det de gamle Hedninges Forestilling. [Kvædl.] 8
)
Disse

Linjet -tande som Prove paa den Stil, hvori jeg agter at gjenrejse

Volaa Tempel! [Mytol.]
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17. Frejs Kjærlighed.

(1808.)

[Nordens Mytologi 1808, S. 76— 113. Optrykt i Kvædlinger 1 S
1 5

,

5. \~—85, med følgende „Fortale. Dette Kvad, som er indflettet

i Nordens Mytologi, er mest skrevet for at vise, hvor ganske

anderledes det eddiske Digt Skirners Rejse skulde behandles

omarbejdes, end i den Fortalling, jeg begyndte min Skribentbane

med at nedrive *). Kun fra dette forfængelige Stade har det be-

haget mig som helt; thi det var mig i Grunden modbydeligt at

behandle en Myte som Historie, uden at kunne angive dens Be-

tydning; og det kunde jeg ikke den Gang. Vel synes Kvadet

at faa mytisk Betydning ved Fuglesangen paa Kvist om Frejs

K ..ulvildhed i Ragnaroke, fordi Gerda kostede ham Sværdet,

denne Bemærkning tindes i Edda selv; men om det Ogsaa stud i

la, som det ikke gjor, at Loke voldte dette Tab, var Kvadet

dog tomt, saa længe det ej kan udsige, hvad Frejs Giftermaal med

la i Grunden har at betyde. \n kunde jeg maaske sige det

og give Kvadet Betydning; men jeg vil ikke; thi enten maatte jeg

m en Fugl paa Kvist i Barrilnnd, — og der gidei

ikke kommet, mindre sjunget imellem de Spøgelser. — eller

skulde omarbejde det hele; og da var det ej længer et Kvad fra

min synkretistiske 1 id. som jo dette skal være. Udelukke det vil

jeg ikke heller, fordi det baade har Vaerd i det enk Sandhed

i det hele. naar det betragtes sum et Kvad om nordisk, menneskelig,

syndig Kjerlighed i mytisk Dragt; thi den ind Strid mellem

den renere og den besmitte som

føres i vort eget In iS her afbildet tillige med Ormen. -

stikker flux den forbudne Frugt, s.n snart den er brudt. Og spilder

den drømte Gisede, hvi - forblindede og henrev

'.hed, tillige med Anelsen af en Betydning, jeg ikke

'. gjorde det muligt, st jeg kunde I s.
u
]

J\\ Vaners milde Stamme
Den blide Frej udsprang,

Og Asakraftens Flamme
Ej Vanens I [jærte t\ ang.

>) [Jfr. her :

I.
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Der slumrede en Længsel,

Der hviskede en Lyd:

Opbryd dit gyldne Fængsel,

Og søg en større Fryd!

Hel mat var Guldets Lue,

For stærk 1
) var Brages Sang,

For lav var Loftets Bue,

Og Alfheims Borg for trang.

„Naar Van til Odins Sæde
Opstiger, tændes Glød,

Som spilder Asers Glæde."

Saa gamle Spaadom lød.

Fra gyldne Sale iled

Dog Frej, beklemt i Sind,

Han steg, og ej han hviled,

Før højt paa Hlidskjalfs Tind.

Begjærlig Jorden favned

Hans Blik. Saa vidt det for

Dog ikke, hvad han savned,

Han fandt paa viden Jord.

Han skued Helte kæmpe,
Det var saa kjær en Lyst,

Men kunde dog ej dæmpe
Den Længsel i hans Bryst.

Han saa' af Mø omfavnet
En Helt i salig Lyst;

Saa højt da tyktes Savnet
At tale i hans Bryst.

') |Kv;,dl.: hul.
|
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Fra Midgaard sig hans Øje

Opvendte højt mod Nord

;

Der fandt det uden Møje,

Hvad ej det fandt paa Jord.

Som Rosen, der forvilder

Sig mellem Tidsler hen,

Sin Pragt og Duft forspilder,

Uset af Blomstens Ven, —

Saa mellem Skjønheds Fjender

Det skjonneste oprandt;

Thi Frej blandt Jættekvinder

Den fagre Gerda fandt.

Nu dæmpet var hans Smerte,

Xu stillet var hans Xo<l.

Og Stemmen i hans Hjærte

Om Savn ej mere lød.

Ak. dæmpet blev hans Smerte

Kun af en større Nød

!

Ak. borte var hans llj;i-rte!

Derfor ej Stemmen lød.

Alt svandt den fagre Kvinde

Bag I aagen hi^t i Nord.

< \g ned fra 1 Qidskjalfs Tinde

( ophidset < i uden P

Men, vis som andre Vaner,

Begrunder han sin I >aad,

sorgbetynget aner

1 [an Norners skjulte Etaad.
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Han gik til gyldne Sale,

Paa Bænk han sattes ned;

Ej Tungen kan udtale

Den Smerte, som han led.

I Dage og i Nætter

Han maalte breden Flod,

Som evig skiller Jætter

Fra Skud af Asers Rod. x

)

Han skued Urdas Kilde,

Og Asers onde Id,

Da de opfylde vilde

Hin Flod saa dyb og strid. 2
)

Han Laufejs Søn beskued

I Angurbodes Favn,

Og rædselsfuld han grued

Ved Jormunganders Navn.

Dog Kjærlighed betvinger

Selv Vaners høje Slægt,

Ej holdes kan dens Vinger

Af Jords og Himmels Vægt.

Paa dem sig Guden hæver,

Og skuer kun — sin Fryd;

Men over fromme Læber
Ej trænge kan en Lyd;

1 K.vædl.: Asarod.] Floden Ifing, der aldrig belægges med
r det bundløse Svælg, som skiller mellem Aser og Jætter.

•-•(] Jættefreden.
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Thi nødig kun han folger

Den stærke Kjærligh*

Og for sig selv han dølger,

Hvad kun hans Hjærte vt'-d.

Xjordur og Skade
Sorgende saa"

( i uden at sidde

Tavs udi Sal.

Skirner de bade

For ham at gaa,

Ønsked at vide:

1 1 vi han i Sal

Sad saa bedrovet,

Hvorfor han øved

Daarskab, den vise

Kyndige Ven?

Rejste sig Skirner

Mødig til ( rang,

frygtede Vrede,

Straffende < >rd,

Naar han den vise

( iinl ^kuld«- spørge

Hvi han bedrøvet

I laarlighed ø\ <•<! ?

S . IKM K.

1 lid gik min Vej,

Kor dig at *pon

1 I . i du vil Sørg«

Sig mig det, Frej I
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Frej.

O, Kæmpe hin unge!

Hvi spørger du mig?

Min Smerte den tunge

Ej fattes af dig.

Se, Solen oprinder

Paa Straaler saa rig!

Men aldrig forsvinder

Dog Natten i mig;

Den stiger om Morgen

Og daler i Kvæld,

Men skuer kun Sorgen

I evige Væld.

Forgjæves jeg grunder,

Forgjæves jeg stunder

Mod Ønskernes Maal.

Skirner.

Kun Menneskers Atkom
Fik Ønske i Bryst;

Saa vilde dem Odin

Opvække af Søvn,

Til Stunden og Stræben,

Til Bønner og Daad;
Men hos de rige

Guder ej stige

Ønsker i Bryst:

Verdener følge

Villiens Bølge.

Hvad er din Lyst?

Frej.

I Jotunhejm skued

Jeg Møen saa huld:

Paa Armene lued

Det rødeste Guld

;
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Mer skinned dog- Møen,

Og af hendes Glans,

I Luften, paa Soen.

Gik Straaler i Dan-.

Ej véd jeg, om Armen,

Ej véd jeg, om Barmen,

< )m Øjet det var.

Som Straalen udsendte,

Der lyste, der brændte

Mig dybt udi Bryst.

Naar Kjærligheds-Blomsten

I Alderens Yaar

Fremspirer og trives,

Den duftende staar;

Den lyster at bygge
I Lundenes Skygge,
< >g blusser endda;

Men Dugdraaber Læske

Med svalende Vædske
Det glødende Blod. !

)

Ak, at jeg er Vaner med Asernes Kraft!

I dybere Jord og af stærken- Saft

Opvoxte et Træ i mit elskende Hjærte.

Ej Dug, som i Dale

Nedfalder, kan svale

Det luende Blod

Ej FCnoppe udbryde,

Ej Blomster fremskyde;

Thi Aser ej taale,

[eg favner den Straale,

Som tændte min Glød.

1 |Kv.r.ii.; pen flødende Kalk [Kvadl.: i

Linjen fattes 1 K\ edL]
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Skirner.

Giv du mig Hesten,

Der, som en flagrende

Lue, kan fare

Frem gjennem Mørket,
Frem gjennem sorte,

Svovlede Damp!
Giv du mig Sværdet,
Sværdet som blotter

Selv sig mod Jætter!
Da vil jeg fare,

Bringe dig Gerda,
Lindre din Vaande,
Eller og tabe

For dig mit Liv.

Frej.

Det Sværd er oplivet
Af Asernes Kraft,

Derfor det sig blotter

Mod Jætter saa brat;
I Tidernes Fødsel
Mig Odin det gav,
Og Styrken opvoxte
I gjordede Lænd.

Men naar det sig blotter
I fremmede Haand,
For evig da tabes
Den skjænkede Kraft.
Saa Nornerne vilde,

Saa Spaadommen lød.

I
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Skirnkk.

Det Odin forbyde

!

Men kun med dit Sværd

Jeg" vover at fare

I Jætternes Land.

Samledes Aser

Alle paa Tinge,

Komme Asynjer

Alle til Stævne;

Syntes dem Lykken
Fattes og vige,

Frygted de saare

Xnrnernes Raad.

Meget blev talet paa

Asernes Stævne,

( )rdene onde

Fik da den vise,

Elskede Frej:

1 [an, som paa I Qidskjalf

< rpsteg fon 1
'. <-n.

Voved at elske

Jotuners 1
] Mø.

Sad han paa Stenen,

Tiende sad han,

Tavs og bedrøvet,

Brændt udi Sind.

S v det de

Mægtige < ruder,

Vidste ej Raad.

') [K.vaedl.: :n>..
|



58 iy. Frejs Kjærlighed. 1808.

Frejas de gyldne

Taarer nedrunde;

Aldrig blandt Jætter

Faldt hendes Taarer;

Nu dog paa Gerda
Faldt de, og smelted

Hjærtet i Møens
Kjærlige Barm.

Frem stod da Odin,

Visest af Aser,

Guderne lytted,

Hærfader talte:

Kjøb du for Drupner
Gerda, den fagre

Ulykkens Mø!
Sværdet ej vige

Bort fra din Lænd

!

Vel véd du Norners

Truende Dom.

Frej
(til Skirner).

Rid du paa Hesten!

Kjøb du for Drupner
Gerda, den fagre,

Elskede Mø!
Sværdet ej vige

Bort fra min Lænd!
Vel véd du Norners
Truende Dom.
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Skirxkr.

Ondt er at tage,

Hvad ej tør gives;

Frygter jeg Norners

Truende Dom.
Dog uden Sværdet

Ej tør jeg fare

Frem gjennem Jætter.

Med sænkede Øje

Stod Guden paa Jord. 1

)

Han grubled og grued

Og vaklede end,

Saa' Faren, som trued,

Og spændte fra Lænd
Dog Sværdet det dyre,

Og talte med Suk:

Du Sværdet maa dølge,

Du blotte det ej!

Men ej dig maa folge

Et knusende Nej.

Skik mk
(til H

Mørkt er ude

Tid er at fare

r i yng, over Fjæld,

( hrer Tursernea I and.

i) [K len s.i.i t iv,.]
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Begge hjemkomme vi,

Eller os begge

Fanger hin mægtige Jætte.

Jotunhejm.
Gerda

(synger i Bure).

En Længsel mig tvinger,

Jeg kjender den ej;

Men hvad mig omringer,

Opfylder den ej.

Jeg længes

Og trænges

Saa underlig.

Jeg stirrer paa Frænder,

Paa Jætterne hen;

Men ikke jeg kjender

Mig selv der igjen.

Jeg gyser,

Da fryser

Mit unge Blod.

Sig Øjet vil stjæle

Til Jorden i Løn,

Det lyster at dvæle

Paa Asernes Søn.

Det hvide,

Det blide,

Det vinker mig.
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1

Men Svaghed udbreder

Sig over hans Æt:
Han Aser tilbeder,

Og Jætternes Æt
Han frygter.

Da flygter

Mit Blik fra Jord.

Det storke, det milde

I-'« »renet jeg saa'

;

Saa gjærne da vilde

Jeg stirre derpaa.

Jeg trængtes.

Jeg længtes

Saa inderlig. ]

)

Der Styrken forgyldt«

Af ( ruddommens I rlans,

Og Hjærtet opfyldt

At' dybere Sans.

Det Svage

Tilbage

I ir Kraften \ •

Men fjendtlig os Jætter

I >et st inder imod,

I ) -t fai g tvætter

Sin Krans i \<>rt Blod.

[eg grued,

Jeg skued

Min Broders Fald.

')
|
K\. i-.!l.: andi
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En Længsel mig tvinger,

Jeg kjender den ej;

Men hvad mig omringer,

Opfylder den ej.

Jeg længes

Og trænges

Saa underlig.

Skirner skued

Høje Gaarde,

Hørte glamme
Højt i Sky
Gymers galne,

Bidske Hunde,

Dem som vogted

Gaardens Port.

Skirner
(til Hyrden).

Sig du mig, Hyrde!

Du, som paa Høj

Sidder, at vogte

Vejene vel!

Hvor skal jeg finde

Væneste Mø,

Og gjennem Hunde
Til hende naa?

Hyrden.

Vist har din Fylgje

Alt dig forladt,

Siden du stunder

Saa efter Død.
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Aldrig dig undes

Tale med Gymers
Solskære Mø.

Skirner.

Kaarene bedre

Tror jeg at have;

Dog er til '
I )od jeg

Stedse beredt.

En kun var Dagen,

Da mig bestemtes

Hele mit J.iv.

Niddingen bæver,

Kan dog ej ændre
Nornernes Raad.

( il Kl) \

(til Mn Terne .

Hvad er det buldr« mde Raab,

Som stiger og gjalder?

Er det vel Menneskeraab?

Ej er det Menneskeraab.

Gymer sig byggede Gaarde
Af Stenene faste og haarde,

Dem ryster den dundrende Lyd
Paa skjælvende Jord.

Ti k\i \.

( [est ser jeg stande,

l rnderlig skinner

Manken, med I

Banker han Jorden,

k yster vot I raard.

•) [Kva-.il.:
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Mand ser jeg stande,

Gjordet med Sværdet:

Stenene dyre

Glimre paa Gjorden

Trindt om hans Lænder;
Blændende Straaler

Fare fra Hj altet,

Splitte og favne

Stenenes Skjær.

Gerda.

Hjærtet er bange,

Anende Kval.

Bed ham dog gange
Ind i vor Sal!

Bed ham at drikke

Klareste Mjød!

(Alene).

Det stærke, det milde

Forenet jeg saa';

Saa gjærne da vilde

Jeg stirre derpaa.

Men fjendtlig os Jætter

Det stander imod,

Det farver og tvætter

Sin Krans i vort Blod.

Jeg grued,

Jeg skued

Min Broders Fald.

Saa skinnede Manken
Paa flyvende Hest;

Saa straalede Hj altet

Paa luende Sværd.
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S

I.

Ak! vel maa jeg ane:

Min Broders den mægtige Bane
Er kommen til Sal.

(Til Skirner.

Er du af Aser?

Er du af Alfer?

Er du af milde,

Kyndige Vaner?
Hvi kom du ene

Hid gjennem Mørket,

Hid gjennem Ilden?

Kom du, at skue

Glimrende Sal?

Skrner.

Ikke af Aser,

Ikke af Alfer,

Ikke af milde,

Kyndige Vaner,

Kom jeg dog ene

Frem gjennem Mørket,

Frem gjennem Ilden,

Ej for at skue

Glimrende Sal.

. l.blerne elleve

I ,ue af ( hild,

I )»'in vi] jeg .ille

Gerda! dig gii

Bod for din Broder,

Fred <>^ at kjøbe,

< )m du vil sig

Frej er dig ene

Kjærest i Sind
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Gerda.

Æblerne elleve

Aldrig mig byde

Mand for min Gunst!

Medens vi leve,

Ej tør jeg bygge

Sammen med Frej.

Skirner.

Ring jeg dig giver,

Ring, som med Odins

Baldur opbrændtes.

Hvad er som Drupner
Luende, frugtbart?

Ringene otte,

Sønner som Fader,

Fra den neddryppe hver

Niende Nat.

Skuer du Glansen?

Fatter du Sansen?

Vittige Mø!

Gerda.

Undrende skuer jeg

Guldmalmens Konge,
Hærfaders Smykke,
Baldurs Ledsager,

Dværgenes Kunst.

Jætter mig fødte

:

Ej tør jeg røre

Gudernes Ring.

Belå er falden:

Ej skal mig lænke

Gudernes Ring.
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Skjul den i Barmen!
Drag til det høje

Asgaard! Ej taaler

Jætternes Øje

Guddommens Straaler.

Aldrig mig fattes

Guld eller Ringe;
Xok har min Fader,

Nok har og jeg.

Sk 1 kv

Nornernes Domme
Undflyes ej.

Ej maa jeg komme
1 Yytxw med et Nej.

(Til Gerda med blottet Sva

Se da, du Mø!
Saarildens Lue!

Vist maa du yrue,

I »rat skal du dø.

I Eugger jeg over

I [ovedets I ed,

1 1\ is du ej Lover

Kjærlighed.

I il RDA.

Dit S rd for mit oje

Vel blinker i ( i-ru

;

Men ej kan du bøje

Med I rusler min i lu.

Med < i-ymer du stride,

Mod er i Brj si

!

I ad Sværdet da bide!

I hi Strid er hans I vst
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Skirner.

Ser du det Sværd, Mø!

Smidigt som Vaanden,

Jeg har i Haanden?

Nu for dets Ægge
Du og din Fader

Falde vist begge;

Brat jeg det bader

I eders Blod.

Gerda.

Kun spildt er din Harme,

Og saa dine Ord;

Thi før mine Arme
Skal Sønnen af Njord

Omfavne, jeg falder

I Ungdommens Alder.

Se, her er mit Bryst!

Skirner.

Siden du Livet

Agter saa ringe,

Er det mig givet,

Mø! dig at tvinge.

Hisset paa Højen,

Trængt og nedbøjet

Der skal du staa:

Skjult er for Øjet

Himmelens Blaa,

Jord du ej skuer,

Dagen er mørk,

Kun du beskuer

Xiflhejms Ørk.
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Slangerne hvisle,

Bækkene risle,

Tunge af Gift;

Ormene lede

Skal man berede

For dig til Mad;
Giftbølger trille,

Vel kan du stille

Torsten i dom.

Valmuer dufte,

Søvnige Lufte

Dysse dig ind

;

Ej kan du sove,

Tuder i Skove

Hungrige Ulv.

I rERDA.

Med Tunge

>g Lunge
Ej længe jeg suger

1 )on dra?bende ( rift;

Thi Edderen knuger
l

»-• knuser min 1 unge.

Jeg blegner
t \g segner.

De ( ruder saa gramme
Ej mer kan mig ramme.

Skikm k.

Vist skal du blegne,

Derfor ej segne;

< ruderne gramme
Vist dig skal ramn
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Brændende Vinde

Suse, da svinde

Farver af Kind.

Angest og Øde,

Smertefuld Længsel

Skal i dit Fængsel

Plage dit Sind.

Ud 1
) skal du gange,

Spøgelser lig;

Studsende, bange

Stirre paa dig

Jætternes Sønner,

Naar du i Sal

Visnet indtræder,

Tæret af Kval.

Ud skal du gange,

Lungen skal fange

Renere Luft.

Stor er da Nøden:

Livet og Døden
Haardelig kæmpe;
Aldrig skal Død
Kjærlig neddæmpe
Evige Nød.

Gerda.

Ak! Norner forbarme

Sig over mig arme!

Thi stor er min Nød.

O! vist maa jeg grue,

Xaar Guderne true

Med mere end Død!

l

) [Ud i Mytol. og Kvædl. Trykfejl for Ind?]
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Skiknkk.

For eder at tvinge,

Sprang Norner af Sø

:

De agte hel ringe,

Om Jætterne^ Mø
End sukker og stønner;

Ej høre de Bønner

Fra Urgelmers Æt.

( Ti. Kl) \.

Dog fældedes Balder

I rigdommens Alder,

Til Jætternes Fryd. *

Vist Aser ej glemme,

At Norner kan tæmme
Den pralende Kraft.

Du truer, og mægter
Dog mere rist ej.

End ikke jeg ægter

Den straalende Frej.

Skirner.

Til grønklædte Skove,

Til I [øjen jeg nik,

rlævnstaven at skære,

I [ævnstaven jeg >kar.
')

Vred er dig ( >« 1 i n

.

Tor er dig gram,

Frej dig ^kal hade,

X.iar dig har rammet

Asernes Vrede.

!) [Kvaedl.: fik.
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Hører det, Aser og

Asernes Sønner!

Hører det, Jætter!

Hører, Hrimturser!

Hvor jeg forbander

Trodsige Mø!
Hvor jeg fremkalder

Bølgende Smerte,

Skræk til at rive 1
)

Trodsige Mø!
Hvor jeg befaler

Smidige Orme,

Svøbte om ranke,

Skinnende Midje,

Knuge, ej knuse,

Hjærtet i Bryst!

Ser du: med hvasse

Hellige Sværdsod
Rister jeg Runer
Dybt udi Stav:

Graad dig for Gammen,
Evige Kval!

Turs jeg dig rister,

Tre er hans Træk

:

Kraftløshed, Galskab,

Pinende Lyst.

Han dig skal favne,

Mand du da fanger,

Trodsige Mø!

Runer jeg risted.

Som jeg dem risted,

Saa jeg dem sletter,

») [rive i Mytol. og Kvaedl. Trykfejl for pine?]
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Om du vil bøje

Sindet til Frej.

Gerda.

Ej mer jeg noler,

Thi, ak! jeg foler

De Runers Magt:
Som Ild jeg brænder,

Og Gift omspænder
Det klemte I > r \

O, snart udskrabe

Du Runestave,

Som dybt du skar!

Den tvinge Smerte

Mit arme Hjærte

Vil knuse brat.

Skikxi.k.

S01 jeg dem risted,

Sad jeg dem sletter,

Nu, da du bojer

Sinde-t til Frej.

G DA.

Sid nu paa Bænken!
I tg imod Kalken,

Fuld af den gamle Mjød!

Aldrig jeg tænkte, at

|eg skulde Vaners

. Et und«- v.-l ;

Men mod de mæj
Aser forj - kun

Strider en Mø.
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Skirxer.

Hjem vil jeg ride.

Forst vil jeg vide

Stedet og Stunden.

Xaar du vil unde

Xjords Son Gammen.

Gerda.

Barri hedder

(Som begge vi vide)

Glinsende, kolige Lund.

Xi Gange synke

Solen i Hav!

Der vil da Gerda
Unde i Xatten

X'jords Son Gammen.

Asgaard.

Frej.

Sig mig det, Skirner

!

For du af Hest

Sadelen lofter.

Førend du flytter

Fremad din Fod:

Hvad du i Jætter-

Verden udretted!

Skirxer.

Barri hedder

Som begge vi vide)

Glinsende, kolige Lund.
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Ni Gange synke

Solen i Hav!

/ ' r vil da Gerda
Unde i Natten

Njords Son Gammen.

Frej.

Lang er Nat,

Længere tvende,

Hvor kan jeg udholde tre!

Ofte mig Maaned
Kortere tyktes,

End nu den halve

I H'ngst*li-n.s Nat.

Med Længsel jeg kjober

Den elskede Mø;

Men naar jeg da svøber

Mig trindt om min Mø,
Da stiger en Ly>t

I mit brændende Bryst,

Som Kraften ej skaber;

Jt*g ^alig mig taber

I anede I yst.

Den niende Nat.

Gerda -•- ag w i.

Nu Stjærnerne blinke

Saa smaalig i I uft,

Roserne vinke

Med Liflige I taft,

Jeg ganger til Lunden i Kvælde.
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Til Døden udtegnet,

I Alderens Vaar,

O, Belå! Du segned.

Tilgiv mig! Jeg gaar

Til Kjærligheds Lund udi Kvælde.

Jeg stred mod mit Hjærte,

Mod Sværd og mod Guld,

Jeg stred imod Smerte;

Men Kalken blev fuld.

Jeg ganger til Lunden i Kvælde.

Saa kom da, du blide,

Elskværdige Gud!

Ej mer vil jeg stride,

Jeg ganger som Brud

Til Kjærligheds Lund udi Kvælde.

Det dundrer. Hid iler

Den kjærlige Gud;

I Lunden alt hviler

Med Længsel hans Brud

Paa duftende Blomster i Kvælde.

Frej.

Her er Lund,

Hvor er hun,

Som jeg søger saa brat

I den fjælende Nat?

Hist i Lund
Hviler hun,

Som jeg søgte saa brat

I den venlige Nat!
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,

Alt var knoppet mit Træ,

Xu det blomstrer i Læ
Af den vældige Eg.

I min Arm,
Ved min Barm

Hun nu hviler saa sødt,

Og jeg hviler saa blodt

I den aabnede Favn.

Fuglen l
( \\ Kvist.

Tiderne lide:

Snart skulle Muspels

Sønner fremride.

Véd da den svage,

Hvormed han vil stride?

Anden Fugl.

Sit Sværd og sin Styrke

For Møen han gav.

Saa grave i Mørke
Sig duder en Grav.

I .< »kl i Jætteskikkelsc .

End, Fenris! du tuder

I fængslende Baand;

Men Frihed bebud<r

Min kunstige HaancL

Alt rører med Styrke

S Ormen i 1 lav.

Saa grov jeg i Mørke
For Aser en < i-rav.



78 j8. Asken Ygdrasil. 1808.

18. Asken Ygdrasil.

Et Mytekvad.

(1808.)

[Nordens Mytologi 1808, S. 155— 58; uden Overskrift. Med oven-

staaende Titel optrykt i Kvædlinger 18 15, S. 86—91, med det her

efter aftrykte „Tillæg".]

1 idens Sønner, Mænd paa Jord

Vil I eders Moder skue,

Vender Øjet op mod Nord!

Stirrer stift paa Himlens Bue

!

Denne Bue er en Rod
Af det Træ, som længe stod,

Og som staar, til Verden falder.

Træets Navn er Ygdrasil,

Vidt udsprede *) sig dets G-rene,

Under dem i Vexelspil

Alt, som blev, maa sig forene.

Ingen saa', det randt af Rod,
Alt ved 2

) Tidens Fødsel stod

Grønt det over Urdas Kilde.

Træets andet Navn er Tid,

Mange Løv dets Grene tvinge,

Hver en Daad og hver en Id

Maatte af dets Saft udspringe.

Underligt, at end det staar,

Som det stod utalte Aar,

At det raadned ej og visned!

Trende Rødder har det vel,

Men de kan det ej oplive:

Kvæd!.: udbrede.] 2
) [Kvædl.: i.]
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Kn nedruger over Hel

Som en tung" og dunkel Skive;

Én nedtrykker Jætters Æt;
Under Solen klar og let

Over Midgaard én sig hvælver.

Kommer, Tidens Sønner! hører,

Hvad det er, som Livet rorer

1 det alderstegne Træ!
\<>rnerne, som Tiden lænke,

Tidens torre Ask bestænke,

Læske den af Urdas Brønd.

Derfor knejser end i Vælde
Stammen, trods sin høje Ælde,
Derfor visned ej dens Lov.

Dog kan ingen ret udmaale
Al den Trængsel, den maa taale;

Evig kan den ikke staa.

Kan 1 hore hvor den stønner?

Fire Hjorte, Søvnens Sønner,

Stande i don^ høje Top,

m Tiderne fremskride,

Bladene de dybt afbide,

Bladet med don unge Knop.

Véd I vel, hvad I fjorten bider:

At det er de gamle Tider.

Som fortæres af dens l

Di r/ar mørke < rlemsel ruger
'. dem og tungt nedknuger

Spiren til hver herlig < Ud,
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Mere Trængsel Asken lider;

Thi ved Roden Nidhøg slider:

Dragen med sin Ormeflok.

Selv den ældes gjennem Tiden,

Mør og trøsket bliver Siden,

Og den stunder mod sit Fald.

Høre I det høje Kvæde
Lyde hist fra Ørnens Sæde

Paa det underfulde Træ?

Ratatoskur brat nedspringer,

Kvadet ned fra Toppen bringer

Den til Dragen under Rod.

Ørnen kvad om Træets Alder,

Om at, naar en Gang det falder,

Skal det knuse Jætters Æt.

Dobbelt flinke Orme gnave:

Asken vil de undergrave

Før 1
) den frygtelige Stund.

Tidens Sønner! Vil I stride

Lumskelig ved Ormes Side

Imod Norners høje Raad?

Vil I eders Moder trænge?

Vil I stræbe at forlænge

Jætters syndefulde Liv?

Vel! saa stræber, som I stræbte,

Da i eder selv I dræbte

Anden Gang den svundne Old!

Hævnen kommer: Asken raver;

Naar den falder, den begraver

Eder til en evig Død.

') [Fer, Mytol.; „For" i Kvædl. Trykfejl.]
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1

Tillæg
[i Kvædlinger].

Ogsaa dette forkynder Mg som et Mytekvad. Asken med sin

Trængsel og sine underlige Vilkaar er og ganske ordentlig afbildet

efter Voluspa og Grimnismaal ; ej heller bør der vel tvivles om, at

den for Nordens Skjalde var en Gang Tidens Sindbillede; men den

"videre Udlæggelse har ingen Hjemmel i Edda, og til Dels ii..

Steds hjemme, uden i et taaget Oje. I Steden for den Ørnes

der klinger hel mistænkelig, taler nok Edda om Skjændsmaal

mellem Ørnen og Nidhøg; om Hjortene er dens Mening i det

mind>te tvivlsom; og at Ormene blive flinkere til at undergrave

Asken, naar de høre, den i sit Fald ^kal knuse dem, klinger en

Smule dumt. I en anden Udgave af Mytologien er Stedet at om-

tale Mytens Betydning, her at sige, hvi Y ornes. Man ser

let, det egentlig er en Benyttelse af den gamle Myte til at paa-

minde Tidsalderen om dens vrange Syn og galne Adfærd; og det

kan vel endnu beheves at lade Hedninge minde os om, at Tidens

Hjnl drives ved Ovenfalds-Vande : at kun Gnd paa underfuld

Maade opholder Tiden og gjenføder Kraften, medens vi, hvor hojt

vi end elske det timelige Og grue for dets Ophør, arbejde paa at

fremskynde den. ved at bortødsle Kraften og forpeste Luften. S

ledes aabenbares det, at jeg vel havde noget sandt for Øje, men
kunde ej ret afbilde det, fordi Staveta var hunden af en Myte, jeg

ikke ret forstod. Den tilsyneladende Modsigelse forsvinder, naar

man med mig betragter Tidens Øjemed |
-om

]
kun opnaaeligt, naar

den ender i en vis 'lime, dei som Ormenes Øjemed, at Asken kan

falde far den Time, dei som Menneskenes Galskab, at hja

.ene i Striden mod Guds Øjemed, og dei som Galskabens

Fragt, at Atken, der alligevel ej falder før den skaJ
t

knuser dem

og deres Fostbrødre i den
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19. Duggen.

(1808.)

[Nordens Mytologi 1808, S. 188—91. Optrykt i Kvædlinger 1815,.

S. 91—94.]

I Aftenens Stund over Enge jeg gik,

Sig Duggen nedsænked saa mildt fra det høje;

Paa sugende Væxter jeg hæfted mit Blik,

Saa' Græsset, for Duggen at fange, sig bøje,

Saa' Blomsten at gjemme den dybt udi Skjød.

Min Stemme i Enge da spørgende lød:

Du perlende Vædske,
Som mægter at læske

Det tørstige Straa; 1

)

Som mægter at svale

Paa Høj og i Dale

Den brændende Urt! 2
)

Hvad er du? Hvor findes dit sølvklare Hjem?
Naar Solen bortviger,

Sig Elskeren sniger

Til ventende Mø;
Du sniger om Nat dig til Blomsterne hen
Og kysser og favnes, og kysser igjen.

O, sig mig da: kjender du, elsker du dem?
Hvad er du? Hvor findes dit sølvklare Hjem?

Mellem Bøgene hist, paa den mossede Sten
Over Fædrenes Ben,

Hvor saa gjærne jeg bygger
Blandt Oldtidens Skygger;

») [Kvædl.: Den tørstige Urt.] *) [Kvædl.: Det brændende
Straa.

I
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Hvor jeg hviled saa tit med mit blødende Hjærte,

Hvor saa tit jeg neddæmped den rivende Smerte;

Der sattes jeg ned.

Paa duggede Enge

Jeg stirrende saa',

Jeg grubled saa længe,

Til Xatten faldt paa.

Da var det, som hæv»-d

Sig Stenen fra Jord,

Og trindt mig omsvæved
Gestalter fra Nord.

Jeg skjælvede ej ; thi saa gjærne jeg bygger

Blandt Oldtidens Skygger
Ved Stjærnernes Glimt.

En Stemme jeg hørte,

Saa kjendt og saa kjær,

Saa tit jeg den hørte,

Xaar Midnat var nær;

Naar Sjælen begjærte

At flygte fra Jord,

tit den mig lærte

At skue i Nord.

Den bod mig at skue

Mod Btjærnede lUæ,

Mod Ygdrasils Rod,

1 [vor Vandene klare

Udrinde saa snare

Fra hellige Væld:

Se Vandet, som spiller

Paa ( i-renenes Rad

!

S Draaben, som triller

Paa læskede Blad!

S ' Blomsten er aaben,

< lg bier paa I >raaben,
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Den drypper i Smug,

Og Draaben er Dug."

Nedsjunken i hellig Beundring jeg sad,

Saa' Draaben hentrille paa Ygdrasils Blad,

Neddryppe, oplive de døende Væxter.

Saa er da (udbrød jeg) den Draabe, som kvæger

Dig, Straa! som du slutter saa ømt i dit Bæger,

Du Blomst!

Den kraftige samme
Som Nornerne gød

Paa Tidens den hellige Stamme!
Historie da og Natur sig forene

I sluttede Favn under Ygdrasils Grene.

O, skarpt var dit øje, du Sanger i Nord!

20. Honningduggen.

(1808.)

[Nordens Mytologi 1808, S. 191—92. Optrykt i Kvædlinger 1815,

S. 94—97, med det her efter gjengivne „Tillæg".]

1 Bøgenes Ly, paa den mossede Sten

Over Fædrenes Ben,

Hvor saa gjærne jeg bygger
Blandt Oldtidens Skygger,

Jeg slumred saa sødt.

Da Solen bestraaled den duftende Vang,
Ved Biernes Surren og Fuglenes Sang
Jeg vaagnede op af de saligste Drømme,
For Morgenens Saligheds Bæger at tømme.
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O Langeland! du med dit tryllende Eden,

Det eneste skjønne, jeg kjendte her neden!

Du Øernes Dronning og Dannemarks Pryd,

Som stedse jeg mindes med Vemod og Fryd!

Paa dig hviler Stenen, jeg hvilede paa,

Den Sten, hvor de herlige Syner jeg saa',

Hvorfra jeg og da med min vaagnende Sans

Beskuede Morgnens udfoldede Glans.

Paa duggede Enge

Jeg stirred med Lyst,

Saa' Bierne hænge
Ved Urternes Bry^t.

Jeg saa', hvor de suged,

Hvad Blomsten indknuged

Saa fast i sit Skjød.

Jeg maatte udbryde:

O, nu kan jeg tyde

Et Under igjen:

Thi (/rr/or, o, Bi! er din Honning saa sød,

Fordi den af Sødhedens Kilde udflød;

Og derfor i Krigen man undrende Ueller

De kunstig afmaalte, omgrænsede Celler,

Fordi du en Draabe af Visdommen nød.

Tillæg
|i Kvasdlinger].

klan lei let, al «li

Myter end udsprungne ii dem; Ibi alt h\.ul \ r, ei kun. al

Duggen neddrypper tt.i Ygdraail, og i <K-i> proeaiske Edda

det :illin^ er

det nnjBgteUgi at Duggen, dei I 1 riu.tr:.- er« atyrkende,

vederkvægende (
oplivende <•:* underfuld Draabe

(
lige aaa lidt l>.ir

hjemme paa forden, tom den aandelige Dug, dei lassket og k\.'
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og styrker de levende. At det alt er Draaber, med hvilke Al-

fader gjennem Norners Haand bestænker den tørre Ask, som ellers

maatte visne, det er en af de mange Anelser i Nordens Hjærte af

Sandheden om den Gud, der klæder Markens Blomster, og i hvem

vi leve, røres og ere; det er en Duft fra Hjærtets Blomst, avlet

af en saadan Dugdraabe fra det høje; og kan den kjendes gjennem

Verset, som jeg mener, da angrer jeg ej at have gjort det, skjønt

adskillige Ord ere Daarskabs Børn. Den sidste Anvendelse paa

Biernes Kunst er ej heller ueffen, og kunde gjøre godt, hvor den

lagdes paa Hjærte, i en Tid, da det er betragtet som Menneskers

Maal at sanke og trælle for et Døgnliv og bringe alt i snorlige

Rade og Rum; thi se! det formaar den liden Flue, og gjør det

kunstigere end vi. Skulde det være Menneskets Maal at blive

som den? Skulde det være Umagen værd at arbejde saa ivrig,

for at uddrives af Svoveldamp , naar det store Bistade optages i

Høsten, og surre i Mørket, medens Mjøden blandes til en evig

Højtidskalk i de gyldne Sale? Eller var det dog ikke bedre: i

Sommerens Tid ved Honningduggens Kraft at lade Vingerne voxe

og Sødmens Væld udspringe i Hjærtet, saa vi, naar Vinteren

kommer, kan uden Sorg forlade de afblomstrede Enge og svinge

os did, hvor Duggen har hjemme, og Stadet staar fast, og

Blomsten ej visner, og Kalken ej tommes: til Gud!

21. Odins Kvad
om Skjaldskabs Ophav.

(1808.)

[Nordens Mytologi 1808, S. 199—203. Optrykt i Kvædlinger 181 5,

S. 97— 102, med det her efter trykte ,. Tillæg".]

JLJer stod udi Bjærge
En Kjedel med Mjød;
Den blandede Dværge
Saa stærk og saa sød.

Forglemmelsens Fugl over Drikken hensvæver
Og >ætter sig fast paa den drikkendes Læber;
Til Himlen han løftes, og Jorden er glemt.



2i. Odins A'i'dii. /SoS.

Af Honning var blandet

Den kostbare Mjod

;

Af Helligdornsvandet,

Af Dug, som nedflod,

Da første Gang Narnernel
nyfødte, milde,

Bestænkede Asken af nysprungne J
) Kilde,

Var Honningen virket ved Biernes Kunst.

Men Jætter udhulte

Et Fjæld udi Grund.

I >g Mjøden de skjulte

Paa dybeste Bund,

At Mennesket Guderne skulde forglemme,

( )g aldrig en Røst om sin Fødsel fornemme,

.Men tjene og dyrke hver Jætte som Gud.

I ,ig Guderne bliver

(Saa Spaadommen lød

Hvem først sig opliver

Mod glødende Mjod.

I >- naar don af K jodlen fra Bjærget sig hæver,

Da Løsladt i Verdener alle omsvæver
II\«-r Asernes troende, lydige Søn.*]

Jog hængio paa ( i-renen

I M<»rm uden J

l rkvæget paa ( rrenen

At hellige Tra

Til Odin jeg Odin mig ofred. Til Værket

Jeg da blt-v indviet; med Spydsodden mærket,
Som < rffer jeg hængte i Mætterne ni.

1 |K\.rdl.: nyfødte.] ') S

- i Grimnismaal (i Kommisjonens U
| Ifgdra-

-il. v Beg] d l< I Elanekapitlet.
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Mod Jord jeg forøgte

Min Stræben, og vandt;

Om Runer jeg søgte,

Og Runer jeg fandt.

Da kjendte jeg Vejen til Hulen den mørke;

Jeg skjælvede ikke for Jætternes Styrke,

For Suttung og Troldes afmægtige Kløgt.

Mod Skyen fremraged

Den Klippe saa stor;

Jeg bored, det knaged
I Sten og i Jord;

Men Braget jeg døved ved Runer og Sange,

Thi for mig og trindt mig var Jætternes Gange,.

Ej vilde jeg vaagne den sovende Hær.

Jeg sad hos Gunløde
Paa gyldene Stol,

Af Ringen den røde

Det lyste som Sol.

Mens Jætterne sov paa de sukkende Stene,

Da tømte jeg Mjøden, den stærke, den rene,

Da favned jeg solskære, væneste Mø.

Min Aand var bortilet,

Som Gud jeg opfor;

Men legemlig hviled

Jeg end under Jord.

Da vaagnede Jætter, da gjordes jeg bange;
Thi glemte var Runer og kraftige Sange,
Det dundred i Hulen af Tursernes Fjed.

Da hjalp mig Gunløde,
Saa kjærlig afdrog
Hun Ringen den røde,

Og Lyset forjog;
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Da snublede Jætter og famled i Blinde,

Ej kunde i Mørket mig Turserne finde;

Da fandt mig min Aand, og af Fjæld jeg opsteg-

Med Skjalde i Norden

Jeg deler min Drik;

Da løses fra Jorden

Det fængslede Blik;

Da griber i Harpen den skjæggede Brage,

Og Skjaldene kvæde, og Dværge gjentage

For Klippernes Døre hvert tonende Kvad. *)

Tillæg
[i ECvsedlinger].

Myten om Poesiens Oprindelse findes i Havamaal ; men uagtet

jeg har BOgt at udfylde og fortolke den. er d ig Kvadet ingenlunde,

hvad det skulde være. Det er til vi-.se markeligt, at Poesien

fremstilles som noget, Jætterne havde ranet. og vist v.tr det en

rs Statholder at erobre den tilbage; rimeligt

er det ogsaa, at Skjaldene sammenknyttede Forestillingerne om <\<jn

Honningdug, der nedBed fra Ygdrasil, og den Mjod, som var

Skjaldskabs Sindbillede; men det bnrde forstaas, hvad Odin og

(innlode betyde her. I
I hjemfalder nu til Mytologien; og

hvo tom, ved at bese dette Vera i Forening med ude,

kunde annamme en levende Forestilling om Skjaldskabs Mj»»d.

den sandelig ~~ ;;l Honningduggen, det nedfalder i Blomstens

Hjerte: en levende Forestilling om Skjaldskab som Kalken, der

indesluttet alle Menneskets herlige Minder, dybe Lssngsler og hoje

Anelser, som stjaalet fi givet den atter af Gud
underlige M.i.ider. han vilde vist glad hekjendc . Si Gud i:

|

Sin Jlermindst i Norden, h uden Vidnesbyrd, og

lfjodens Kr.itter tede itg sabenbarlig; men han vilde ej \

Rette med Versel ellei Afguden, som her

var aodvendig, naar Myten skulde beskues; skjont ^^n \i>t nok

baade kunde og burde rserel en Del anderh

x

) Ekko (r Dva rg< nasal.
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22. Til Justitsraad Pram.

(1808.)

rxilegnelse i Nordens Mytologi 1808. Optrykt i Kv*dlinger 1815.

L
S. 41—43-]

Naar Solen er sjunken fra hvælvede Bue

Med ildige, straalende, blændende Glans,

Naar Skinnet afløser den mægtige Lue,

Da aabnes for henfarne Tider min Sans.

Naar Drauger omride de jævnede Høje,

Da aabnes, da skuer, da funkler mit Øje,

Jeg vandrer blandt Guder, blandt Helte 1 Nord.

Jeg skuer, jeg grubler, jeg stræber at tyde

De Syner, jeg ser ved det natlige Skin,

At tolke de underlig gribende Lyde,

Der tone saa højt i den susende Vind.

I Nutiden bundne, med øjet paa Jorden,

De højlærde fandt, at hver Tone fra Norden

Var raa og barbarisk og sværmerisk vild.

Jeg hørte, o Pram! at du her, som i Livet,

Fra Flokken dig skilte og hørte mig blid,

At du, hvem Naturen saa venlig har givet

En brændende Sans for den henfarne Tid,

Hvis Blik ej nedstirrer som naglet til Jorden,

Krkjendte en Røst fra dit elskede Norden.

Xu ryst kun dit Hoved, du højlærde Flok!
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Jeg ofrer mit Liv og min Kraft til at rejse

Paa Hedenolds Gravhøj en talende Sten:

Med Runer ombæltet, saa højt den skal knejse

Paa Valhals Ruiner, paa Heltenes Ben.

Om Nornerne unde mig Livet at friste,

Om Odin mig lærer de Stave at riste,

Saa dybt dem at grave med Sans og med Kraft. !

)

Den stander paa Høj, kan ej glimrende prale

Som Marmor med farvede Striber og Glans,

(Om Kampen i Nord bor en Kampesten tale,

Dens Herlighed fattes af dybere Sans).

Den vakler endnu uden Støtter; kun matte.

Kun enkelte Runer paa Fladen jeg satte;

O tør jeg vel, ædle! tilegne dig den'-')?

Jeg tør det; thi Stenen har Hedenold baaret,

De splittede Stvkker jeg samlede kun,

i >g Hedenolds Skjalde har Runerne skaaret,

Jeg renser kun Mosset fra Trækkenes Hund:

Og Stenen, som Korriges Klipper har baaret,

Og Runer, som Korriges Skjalde har skaaret,

Dem tor jeg og hellige Korriges I 'ram.

'i i Dette Ven i

til g irale N l Lin. 2 ei '!cr ud-

I
i i Lin. 6 1 \

:

m.
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23. Til min Fader.

Med min nordiske Mytologi.

(1808.)

[Saga, Nyaarsgave for 181 2, S. 80—83. Grundskriften haves i det

Forf.s Fader skjænkede Exemplar af Nordens Mytologi 1808 og

viser disse Afvigelser fra den trykte Text: i
5 Midt i en van-

hellig Tid. 2 1_4 Fire Sønner gav dig Gud, Alle ofred du ham
atter, Og han tidlig kaared ud Eneste saa kjære Datter. 2 5 Hvidere

da blev dit Haar. 3 * Fire Sønner hen du gav. 3 3 Tvende alt

bag brede Hav. 4
2 Her den ej bli'r hel igjen. 5

4~ 5 Stred saa

tit med trange Kaar; Men du taalte gjærne Savn. 6 1 Hun, den

ædle Dannekvinde. 6 6 Letted hun dig Livets Byrde. 7 2 " 3 Glad

hvert Guddomsspor paa Jorden; Jeg, skjønt Kristen, stirrer paa.

8 3~ 4 Kun ved Stirren mod det høje Hented jeg det op fra Jord.]

w}org, Bekymring, mange Dage
Blegede din hvide Lok,

Men du gik med elskte Mage
Skilt fra Verdens vilde Flok;

Midt i den nedsjunkne Tid

Paa din Læbe, i din Id,

Leved Jesu Kristi Lære.

Fire Sønner Gud dig gav,

Alle ofred du ham atter;

Selv han drog hen over Grav
Hjem til sig din kjære Datter;

Ak! da hvidned dine Haar,

Og dit Hjærte fik et Saar,

Som kun Herrens Ord kan læge.

Fire Sønner du hengav,

Gud og Videnskab at dyrke;

Tvende bag det brede Hav
Sjunke ned i Gravens Mørke:



2J. Til min Fader. iSoS. 93

Verdens Edder, Solens Brand

Dræbte dem i fjærne Land;

Stridig" randt din Fadertaare.

Brækket, sondret er din Kjæde,

Sildig bli'r den hel igjen;

Kun med vemodblandet Glæde
Tvende Led du skuer end:

Skilt ved lange Rad af Aar

Fra din svage yngste, staar

Frugtbar kun din førstefødte.

Stor Og tung var Livets Mode
(fjennem mer end syvti Aar.

Du for os og for de dode

Stred saa haardt med trange Kaar;

Men taalmodig bar du Savn,

Naar kun de, som bar dit Navn,

Herren^ Frygt og Visdom lærte.

Dog, den ædle Dannekvinde,

Vores Moder og din Viv,

I telte trolig, ^<>m Veninde,

1 Iver en K vide i dit I iv;

Herren frygted hun. som du.

Kjærlig, klog, men ren i llu.

I etted hun din tunge Byrde.

Kri^t<-n er du. men du saa
1

Glad hver Guddomsgnist paa Jorden;

Jeg, og Kristen, stirrer paa

( ruderne i gamle Norden,

i >g blandt dem jeg har erkjendt,

1 [vorfor Kristus bl«"- nedsendt,

At ved ham kun frelstes Jorden.
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Fader! hæft da mild dit Øje

Paa mit Billede af Nord!

Kun ved Grublen og med Møje

Hented jeg det op af Jord;

Nutid vender Øjet bort.

Siger: Livet er for kort

Til at tænke paa det høje.

Saa du ikke lærte mig;

Men fra Verdens tomme Vrimmel

Bød du Øjet løfte sig

Op mod Herrens lyse Himmel:

Der, du sagde, er vort Hjem,

Mod det skal vi stunde frem.

Fader! Tak for Liv og Lære!

24. Til min Ven

Erasmus Georg Fog Thune.

(Ved hans Rejse til Tyskland 1808.)

[Dette Digt til daværende Cand. theol. og Alumnus paa Valken-

dorfs Kollegium, siden Professor matheseos og Bestyrer af Kjøben-

havns astronomiske Observatorium, E. G. F. Thune, f. 1785,71829,

hidtil utrykt, her efter Originalen.]

Ivlipperne dybt under Muld
Avled med Sol i det høje

Mægtige, skinnende Guld,

Malmet, som blænder vort Øje;

Kjøbmanden hen over Hav
Stævner til fjærneste Kyster,

Trodser den aabnede Grav,

Stormen, som Skovene ryster;
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Øjet, som bygtes af Muld,

Vinkes af skinnende Guld.

Gnisten, som bygger i Muld,

Stræbte mod Sol i det høje,

Videnskab: Aandemes Guld,

Stod for det indvortes Øje;

Videnskabs luende Son

Stævner til fjærneste Lande,

Herer i Stormenes Døn,

Skuer i brusende Vande.

Gnisten, som bygger i Muld,

Søger et renere Guld.

Videnskabshavet i Syd
Ruller med brusende Vande,

Stormenes susende Lyd
Høres til fjærneste Lande.

Did vil du fare, min Ven!
Skjon er din Lod som dit Hjærte.

I vkkelig fare du hen!

Glæde og Lutrende Smerte

I øfte dit Øje fra Muld
< )]> imod Aandern*^ Guld!

Naar du fra mildere Syd
Vender dit øje mod Norden,

1 >g naar sig Nordvindens I yd

Blander med dundrende Torden,

Tænk da paa Wnin'ii i \<>rd,

Sum, medens Tiden henskrider,

Stirrer paa vigende Spor
At de henrullede Tider,

Stemmer sit i Ije fra Muld
< >P imod Aandernes I ruld

!
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25. Tilbagesyn paa Kjøbenhavn.

Ved min Færd til Middelsyssel.

(1808.)

[Nyeste Skilderi af Kbhvn. 20. Decbr. 1808. VI, 335—36. Op-

trykt i Kvædlinger 1815, S. 102—4, med Overskrift: „Kjøbenhavn.

Tilbageblik paa en Rejse" , med en lille Ændring og en An-

mærkning.]

Sørgelig stander du der,

Axelstad ! syg og lemlæstet.

Hvor er nu Spiret, som højt

Stræbte fra Jorden mod Himlen!

Uslingens Øje saa stift

Stirred og hængte paa Guldet;

Gjerrig han rev det til Jord,

Men det sig tabte i Støvet,

Lærte ham: hvad der er Guld
Hist i det høje, det vorder

Atter til Støv paa vor Jord.

Sørgelig stander du der,

Axelstad! syg og lemlæstet,

Røvet din herligste Pryd:

Nutidens udtrykte Billed,

Der, som en sjunken Ruin,

Vidner om henfarne Tider,

Tiderne havde et Spir,

Kjækt det sig rejste mod Himlen,

Straaled af luende Guld,

Fæstet i Menneskets Indre;

Uslinge reve det ned,

Jorden de vilde forgylde;
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Guldet sig tabte i Støv,

Støvet sig hvirvled i Luft,

Blev til en Sky ; og vor Alder

Stirrer paa Skyen saa glad.

Peger paa den som sin Himmel.

Atter kan rejses dit Spir,

Axelstad! men om den Bue,

Som bliver hvalvt under Spir,

Kan over Kristne sig hvælve,

Eller om Tidernes Spir

Atter kan rejses, — det skjuler

Fremtidens natlige Slor.

Axelstad! hurtig du viger,

Jaagen jeg skuer kun end:

Taagen, som stadelig 1
) ruger

Over dig, giftig og tung,

Skjuler den renere Himmel
For dine gjøglende Børn.

Taageindhyllede By

!

Hvad er vel dett
som mig drager

Til dig saa stærkt og saa fast

:

Som. naar for Øjet du svinder,

A ler i 1 Ljærtet et Suk.

S im, naar dig Øjet opdagrr.

Byder det tindre saa mildt,

Vækker en inderlig I ængsel ?

I )et er det døde i dig,

Som mellom Levende <lo»lo

l ever saa kraftigt et l i\ .

1

Saal. K\ il.

i.
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Vækker det døde til Live: 1

)

Minder fra hensvundne Old

Fængsle min Sjæl og mit Øje,

Billedet stirrer jeg paa,

Blind for de luftige Skygger.

Axelstad! maatte jeg da

Leve i dig til min Død,

Knyttet til Oldtidens Liv,

Fremmed for Nutidens Død!

26. Nyaarsvers
til den øverste Klasses Lærlinge

i Schouboes Institut.

(1809.)

[Trykt i Saga, Nyaarsgave for 18 12, S. 84—86. To egenhændige

Afskrifter haves; den ene med Paaskrift „Til Møller, Institutets

øverste Discipel, som Tegn paa min fulde Tilfredshed. G." Den har

sex Afvigelser fra Trykket i Saga: i * svandt (f. sank) ; 1
7 Blod (f. Lig)

;

6 ! Sørgende ; 6 4 Han nu; 7 3 Vi med Smerte Taarer fælde

;

8 7 Her paa Jord med Ord og Daad. — Den anden Afskrift findes

foran i et Exemplar af „Indbydelse til gamle Nordens "Venner,"

1808, skjænket en anden Elev: den senere Etatsraad og Kammer-
advokat P. E. Sporon. I Digtet disse Afvigelser: I

x svandt (f.

sank) ; 1
5 udtæret

; 4
2 Os sit friske Ungdomsliv

; 5
3 store (f. stolte)

;

6 ' Bitterlig; 6 4 Han nu; 6 6
i (f. paa); 7

3 Rørte vi maa Taarer

fælde; 8 4" 7 At I vil med Sans og Kraft Skille eder langt fra

Vrimlen, Stræbe op fra Jord mod Himlen, Gange fast i ædles Fjed!

Denne Afskrift har desuden de her for første Gang trykte

tretten Linjer, der her sættes foran Digtet, medens de hist staa

som en Efterskrift til det, undertegnet „Grundtvig", samt denne Til-

skrift: „Til Sporon, som Vidne om min Tilfredshed og om det

herlige Haab, jeg bygger paa ham. Aldrig skuffe han det!" —
:

)
Min ser let, at er Vejret ikke jaget ud af disse Ord, da er

Aanden det til visse. [Kvædl.]
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Jfr. det her efter meddelte Afskedsdigt til Eleverne i Schouboes

titut fra Foraaret i S 1 1.

1

Nydelsen frister

Ynglingen Sj

er at kvæle

Guddommens Gnister,

Stræber at slave

Aanden o<j dove

Guddommens !<

K nper, o kæmper,

Ynglinger! dæmper
- Raab!

Kæmper og iler!

eder hviler

Tider: es I [aab.

-r\aret sank. i Vesten stander

Høj det^ rode Bavtasten,

I >- med Ebro end sig blander

I il« »det; - Enden vorder sen,

Hvad har vel udmarvet Jorden,

i den er ufrugtbar vorden,

Sad den gødes maa med I i{

F/an, som har saa længe iVvet,

I [an, som, født med Jorden, saa
1

Alt, hvad Slægten har bedrevet,

I Ian, den rise ( Mding, mad
I

>-• furklar.' r Alder:

Tulni sig den < Hding kalder,

Saga er hans Tungemaal.

Eder hen til ham at føre,

I ære ••der al forst

I i
. ad I af den gamle høre,

Hvad han paa sin Vandring saa',
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Er det Maal, jeg har for Øje;

Unge Venner! vil I bøje

Sjæl og Øre til mit Ord?

Naar begejstret Gubben maler

Os sin fagre Ungdoms Liv,

Da om Grækenland han taler,

Peger for os paa Homer;
Hvad den kolde Klogskab mægter,

Os og alle Jordens Slægter

Viser han i stolte Rom.

Hist paa Nordens Klippetinder

Byder han os stirre hen,

Naar sin Manddoms stolte Minder

Han vil trylle for os frem:

Der vi høre Skjalde synge

Om de Baand, som fast omslynge

Kraft og Kjærlighed i Nord.

Sørgelig han og mon klage

Over mangen farlig Sot,

Lærer os, hvi træt af Dage
Nu han maa ved Staven gaa,

Hvi han vakler saa paa Foden,

Hvi det dundrer saa paa Kloden,

Naar han tung sig skyder frem.

Medens over Gubbens Ælde
Og hans ynkelige Færd
Vi maa Vemodstaarer fælde,

Skjænker han os dog en Trøst:

Gud og Videnskab at dyrke,

Tænder Lys i Nattens Mørke,
Jager bort hver farlig Sot.
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Unge Venner! mangen Taabe

fra (rud og Videnskab

Daarlig vender. Tor jeg haabe,

I vil vende eders Blik

Fromt mod Himlen, aldrig klæbe

Det paa Jord, men mandig stræbe

< )p der fra med Ord og Daad!

27. Fru Constance Leth.

Nyaaret

Saal. med Tilføjende: „med Hejagtels N*. F. S.

Grundtvig", skrevet foran i et Exemplar af Oehlenscblægers Palna-

toke, Originaludgaven af 1809. Hidtil utrykt: her efter Originalen.

Jfr. iJi-tct ..Til en Veninde ilte April l8ll u
.]

IVlænd dig omringed, og dog,

Palnatoke! du dode:

irlig du Kvinden I

1 >\Tt saa maatte du bød

Liv dobbelt Matur,

1 Eélt kun i Mand og i Kvin

Skiller dem grusomt en .Mur,

et fra maa
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28. [Til Vennerne Hersleb og Sibbern,

Nyaaret 1809.]

[Dette Digt, forefundet i Forfatterens Haandskrift
,

paa en Kladde,

umiddelbart foran de tre Epigrammer „Til Magnus", „Til Margarete"

og , Til samme" , der høre til Rimbrevet til Professor Sander

(Nr. 33 her efter) fra Januar 1809, er øjensynlig fra Nyaaret 1809

og maa være rettet til Vennerne paa Valkendorfs Kollegium S. B.

Hersleb og F. C. Sibbern. Forf. har lige forud paa samme Papir

en anden Begyndelse, afbrudt med den niende Linje, saalydende:

Aaret svinder,

Aarets Minder

Tæt sig sanke i min Sjæl.

Lyst og Smerte

I mit Hjærte

Kæmpe atter Aarets Kamp.

Ingen Lue

Himlens Bue

Heder i den kolde Nat.]

Jr unklende Maane og blinkende Stjærne

Skinne paa Himlen i Vinterens Nat,

Og ved det dæmpede Skin jeg saa gjærne

Skuer tilbage paa svindende Aar.

Før det nedsynker i Tidernes Hav,

Hvad det mig røved, og hvad det mig gav,

Glad og vemodig jeg atter vil mindes.

Dog, — det ej sømmer sig for mig at klage

Over, hvad Tiden mig røved paa Jord.

Er dog selv Glansen fra Oldtidens Dage
Svundet i Mørket, i Tidernes Nat!

Medens da Aaret nedsynker i Grav,
Kun vil jeg mindes, hvad Aaret mig gav
Venlig til lindrende Trøst for mit Hjærte.
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Ene, forladt i dets Midte jeg grued,

Hj ærtet var sygt. Naar den stræbende Aand
Voved at hvile og rundt sig omskued,

Sank den udmattet i rædsomme Ørk.

Hisset i Dalen saa fager og bly

Voxte en Urt dog i Skovenes J v.

Som kunde lindre den nagende Smerte.

Yen! du, som stander saa huld ved min Side,

Rækker mig kjærlig den trofaste Haand!
Du er den Urt, som jeg søgte saa vide:

Lægedomsurten for blodende Saar.

Livets den herligste Blomme forsvandt,

Held mig. at Urten i Skoven jeg fandt:

Tvende til lindrende Trøst for mit Hjærte!

Funklende Maane og blinkende Stjærner

Skinne paa I limlen i Vinterens Nat,

Og ved det dæmpede Skin jeg saa gjærne

Skuer tilbage paa svindende Aar.

Alt er det sjunket i Tidernes Hav;

Men hvad dets Midte saa venlig mig gav,

Aldrig skal svinde, tor alt er forsvundet.
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29. Nyaarsønske 1809

til min højstærede Ven S. T. Hr. Sibbern, vel-

meriteret Coalumnus paa Valkendorfs Collegio,

efter fattig Lejlighed venskabeligen sarasat af N. F. S. G.

[Hidtil utrykt; her efter Originalen. — Se her efter Digtet til

Sibbern fra Juni 1811.]

JVlan plejer mest paa Nyaarsdag,

Om ej til Gavn, dog til Behag,

At ønske sine Venner, hvad

Man véd, de gjærne have gad.

Du ønsker intet, thi du tror

At have alt. — Ej mange Ord

Jeg derfor bruger, ønsker kun:

Den Tro maa vare allen Stund!

Saa er der altid én, som tror,

At du er stor.

30. Til min Ven Svend Hersleb

paa hans Fødselsdag den 7de Marts 1809.

[Hidtil utrykt; her efter Originalen. Jfr. Digtet Nr. 47 her efter.]

otedse Norrigs stolte Fjælde
Fængslede min Aand med Vælde,
Drog mig mod sin Kæmpefavn;
Did jeg stirrer, did jeg stunder,

Naar jeg gransker, naar jeg grunder
Paa de gamle Kvad og Sagn.
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Kæmpeolden maatte svinde,

Men paa Norrigs Fjældetinde

Stander end dens Bavtasten

;

Derfor stedse did jeg stunder,

Ristede er Fortids Under
Paa den store Runesten.

Ak, forgjæves Øjet stirrer,

Ak, forgjævo ikkun dirrer

I.H'nj^«.'lstaar«*n i dets Blaa;

Havet bruser, Vaaben brage,

Kaste mine Suk tilbage,

At selv de ej Fjældet naa.

Sukket dør, sig I -ænker

Ned mod Jord, og Aanden tænker,

Taber sig i Tvivlens Hav:

Norrigs Fjæld med stolte Tinde!

Skal du stande nogen Sinde

S >m en Sten paa egen Grav? .

stirrer

Vildt omkring, i Øjet dirrer

Vemodstaarerj hed og stor:

Sorte Syner sig fremhæv
( mde Jætter trindt omsvæve,

1a tæt mod Nord.

kun svag er Jættevælde,

Aldrig Norrigs tomme Fjælde

Vidne ^kal om \' >rrigs I )»»<!
;

Biodel Bai tastenen tvætter,

Men dens Runer ej det sletter,

1 [erlig skinner friske I ød.
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Ven! du est paa Fjældet baaret,

Fjældet har min Aand udkaaret

Til sin Helligdom paa Jord;

Kan jeg Fjældet ej betræde,

Vil jeg i dit Øje lede

Efter Fjældnaturens Spor.

O, maaske, naar Tider lide,

Jeg kan stande ved din Side

Hist paa Norrigs høje Fjæld;

Da skal Øje Øje møde
Og af hellig Andagt gløde

I en Bøn for Nordens Held.

31. Domino Lauromontano
die natali III. Apr. MDCCCIX

sic gratulatur Nic. Fred. Sev. Fundosinus.

[Til daværende Alumnus paa Valkendorfs Kollegium, teologisk

Kandidat Hans Hatting Laurberg, f. 1781, f 1827 som Sogne-

præst til Hedensted og Dalby i Aarhus Stift. Digtet hidtil utrykt;

her efter Originalen. Jfr. Digtet Nr. 46 her efter.]

-Lykkelige

Dødelige

!

Du, som bor

Højt der oppe,

Hvor paa Toppe
Ej alene,

Men paa Grene
Al Udødelighed gror
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Du, som. hvor du saa end vanker,

Dog i I.avrbærlunden spanker!

Jeg- saa gjærne have gad

Kun et lille bitte Blad.

Du en Aftenstund jo let

Kunde se at stjæle ét

(Jeg just ej er gramme kræsen)

Til mig af de lave < irene,

Som saa tit dig slaa paa Næsen;

Og naar vi saa er ak-,

Kan du putte det i Smug
I min komme, saa jeg siden

Kan. som det er Skik og Brug,

Bande paa, jeg ej véd Tiden

Eller Stedet, naar og hvor

Mig en Gud det Blad har sendt,

Som jeg tro mig paa mit Ord! —
Grumme længe har fortjent.

Hver en Aften, naar jeg kommer
Hjem. jeg renser mine I ommer.
i >. hvor vil jeg blive glad,

Naar jeg finder da det Blad!

Alt i Morgen vil jeg kjøbe

Mig en dejlig Silkesnor,

I i >r ej siden mig at røbe,

lian jeg Bladel faar,

Næste Morgen det med Stilken

Smukt skal hænge fast i Silken;

Ret ærbødig Folk da glor,

i
»-• jeg tænker, de forgj Ider

Bladet og mig Snoren fyld«

Med I >ukater, som ilt,

I \ kke mig, var e it.
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Ja, rent ud mellem os at sige:

(Men hold for Guds Skyld kjønt din Mund!)

Det er den egentligste Grund,

Om ej den eneste saa lige,

Hvi jeg saa gjærne have gad

Det i sig selv ret kjønne Blad,

Men som, med al sin Evighed,

Der dog just ej er meget ved.

Se, dette var en Episode,

Som du maa holde mig til gode.

Man bliver let en Smule ør

Ved Tanken om den store Lykke:

Ved sligt et evigt Gyldensmykke

At blive salig, før man dør.

Jeg kunde endnu fristes til

At sige dig, hvordan jeg vil

Fortælle Folk i høje Toner,

Hvorledes Hr. Apollos Koner

(Jeg egentlig hans Friller mener,

Men Poesien alt forener) —
Hvordan hans Koner altsaa stjal

Den hele Krans fra min Rival

I Elskov og i Poesi,

(Apol jeg mener, som du ser)

Og listede sig alle ni

(Der er jo dog vel ikke fler?)

Til mig med Skatten

Midt om Natten.

Jeg denne Lejlighed tillige

Da greb, til halv om halv at sige, .

At et Besøg ved Nat af Muser

Med mere end en Krans beruser.

Dog, det er sandt: jeg vilde sprunget

Alt dette over, og saa sprang
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Jeg, som det gaar saa mangen Gang,

I mer end Poe^i.

Just midt deri.

Men nu igjen til Hovedsagen!

I Fald du skaffer mig det Blad,

Jeg ønsker dig paa Fødselsdagen,

At du maa blive rig og glad;

[sær det første, hvis du vil

De andre dygtig hjælpe til

idste Silkesnor at fylde

Og Bladet ægte at forgylde.

Ja, da dit Navn forgyldes skal

I Evigheder uden Tal

Af Straalen, som mit Blad udkaster;

Og dersom nogen sig formaster

At sige, du var ikke stor,

Jeg dra'lx-r ham — med Ord.

32. Saga om Nor og hans Æt.

Med et Kvad til mit Fædreland d. 28. Januar 1809.

[N) Lderi af KMivn. . \g Frederik

rjetl .1^. VI, p7— -1 '. I »j »trykt i Kredlingei 1815,

5. 105 23, I det her medl rillæg."]

Højtiden byder hver rlaand

1 1\ [le fra I [verdagens s \ ssel

;

Vinteren driver os bid,

Trindt omkring Arnen os sank

Ret er at lytte til Sagn,
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Sagn om de fremfarne Tider;

Saa lytted Fædre i Nord,

Nordboer! lytter til mig!

Jeg vil en Saga fortælle,

Medens i Skjoldungens Hal

Holdes den herlige Fest.

Saa er sagt af sagnkyndige Mænd, at i meget
gammel Tid, end før Asamænd indkom i Nord,

da var en Kæmpe af Gudernes Æt, rig og mægtig,

og dertil begavet med alle Haande Kløgt, men mest

med den, som Spaakløgt hedder, og som af al er

først at nævne; thi vel er det noget, at kjende

Tiden, som hun nu er, og end mere, ret at vide,

hvordan hun været haver; men mest er det: at se

og forstaa, hvad hun skal vorde. Nor var Kæmpens
Navn, og ham fødtes tvende Sønner, hed én Noreg,

og Gautur den anden, men kun én Datter aatte han,

og er hun nævnet Dana. Han skiftede Norderlande

udi trende Parter, og fik Noreg den Part, som efter

ham er nævnet Norrige, og er det et haardt Land,

og fuldt med Elv og Fjælde, men dog fagert i sin

Maade, og rigt paa Malm og Stene. Dana fik de

Øer, som svømme udi Østersaltet, lystelige at bygge
paa, med Korn, med Eg og Bøg og med blommede
Enge ; saa fik hun og Jotland og alt hvad som Mænd
nævne Danmark. Gautur fik Gautland, som nu

nævnes Svithjod; og er det sandt at sige, at liger-

vis som han byggede mellem baade Søskende, saa

havde og hans Odel i mange Maader Ligning med
begges, al den Stund han ligesom kunde række
den ene Haand til sin Broder paa det høje Fjæld,

og den anden til Søsteren i Dal. Saa var Lande-
skifte; men ej kommer Gautur mer ved denne Saga.
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Saa er det sagt, at Xor skulde aldrig dø; men
der han ældedes, drog han til det grønne Godhejm,
at være med Guderne; og før han drog did, da tog

han til sig alle sine Børn, og gav dennem kostelige

Raad: bød dem leve endrægtelig til Hobe, og varede

dem ad deres Skade, om de ej vilde gjøre derefter.

Saa tog han og Xoreg og Dana til Enetale hos

sig, og sagde dem forud, at der vilde komme
megen Ufred mellem de Søskende, men at de dog,

som ret var, skulde enes paa det sidste. Som han
var vel øvet i Skjaldskab, da kvad han for dennem
om al deres Landes Lejlighed, og hvorledes de

bedst kunde hjælpe og tjene hinanden; og var det

et langt Kvæde, det ingen nu om Tide véd at

sjunge fuldelig, dog Mænd sige for Sanden, at en

Part var saa, som end kvædes i Xormaal hint

gamle: m .
,Malmet voxer

Dybt i Fjælde,

Kornet voxer

I [øjt paa Sletten;

Odin skifted.

I [vi han skifted,

Saa, det vide

Taaber ikke;

Mon I véå det?

Jorden bærer

I Inr. m.-n Faaret

l 'Id paa 1 [eden

;

Deri, Datter,

Klæd dig! Smyk dig

Med din I »r< di rs

Maard og Sobell

Staa i Nord som
Nordens Mø!
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Tag ej Silke,

Tag ej Smykker,
Tag ej Perler,

Som dig Saxlands,

Som dig Vallands

Sønner byde!

Naar de bejle,

Naar de byde,

Skuffes du.

Saxlands Døtre,

Vallands Døtre

Vil dig lokke,

Søn! til Leflen;

Højt i Bægret
Bruser Edren,

Sødt de kvæde

:

Der er Kraften!

Tro dem ej

!

Elven fraader

Ud af Fjældet:

Der er Kraften,

øs af Elven!

Bed din Søster

01 at brygge,

Mjød at blande!

Staa som Nordens
Søn i Nord!

Og end kvad han

Norner styre,

Aser orke,

Vaner vide.

Tro paa Norner!
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Blot til Aser!

Bed til Vaner!

Saa har forne

Skjalde kvædet.

Saa sige gamle Mænd, de, som bedst mindes

Fædres Frasagn, at Nor mælte; og er det vel tro-

ligt, det var udi denne Mening, dog det ej var saa

lempet med Rimstave og anden Kunst; thi det

vide alle, som nogen Klogt eje, at ret Skjaldskab

er at agte som Asamænds Skjænk til dem, som bo

i Nbrderlande, saa som Odin siger i Jlavamaal:

I r unlod paa gyldne

Stol har mig skjænket

Drik af den dyre Mjod.

Og end :

I.etkjøbte Vædske
Vel har jeg nydt,

Skjaldskabet voxer

frem nu paa Jord.

Xu et det at sige, at i mange Aldre ihu-

kommede Børnene vé\ deres Faders Ord, og, som
det plejer at ske, at de, som mest gjøre efter de

gamles og kløgtiges Raad, dem gange og alle

Ting bedst til Haande, saa bleve og de Søskende

stærke og mandelige, og deres Ætmænd spredt

vide om land*', og ingen mægtede at modst

dem, der som de fore frem. Men som de Søskende

ældedes, saa argedes d< trode paa deres egen

Styrk«*, og tyktes sig klogere al være end deres

der; thi sloge de hans Tale mestendels hen i

Vejr og Vind.

Xu er det til Tidende, .it <-n ny Sæd kom ind

i Norderlande , og vist vslx hun god, ja, fuldbedre
1.
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end hin gamle, saa som hun forkyndtes udi Øster-

leden; men sandt er det og at sige, at i den Time
hun kom hid, var det kosteligste ej mere til Syne.

Somme mene, at hun havde tabt det paa de lange

Veje; men somme mene det, som ligeligst kan

være: at hun havde gjemt det saa vel og inderlig,

som Klippen sin dyre Malm, og at hendes Følge-

svende ej vidste det at fremføre for Dagens

Lys. For den Sags Skyld hændtes det og saa, at

hine første Klerke og Kjendemænd ej talte, som
Sandingen var: at den Gud, som Mænd nu skulde

tjene, var hirl samme, som de fordum tjente, dog

de havde forvendt hans Navn og Idrætter; men
sagde i den Sted, at hine gamle Guder maatte

nævnes Djævle og Menvætter; ligervis som den

Jord, hvorpaa de ginge, og den Himmel med de

store og smaa Lys, som løftede sig over deres

Hoved, ej havde været de rette, den Stund de

mente dem bygte af Aser. Da forgjættedes hartad

alle de Ord, som Nor havde talt, i det hans Børn

finge den gruelige Tanke, at der han drog til

Guderne, da drog han til Djævlene udi Helvede,

som de nu mente Guderne at være, og at det ej

sømmede sig for dem, nu de skulde tjene Krist,

at lyde hans Raad 1
).

Lyster nogen at vide alle de Ting, som hændtes

ere de Søskende indtil denne Time, han maa vel

rette sin Lejlighed til at efterforske i alle de Sagaer,

som om dem ere samsætte. Her er det kortelig at

melde, hvorlunde det gik dem i alle Maader efter

som Nor havde spaat: baade at der kom megen
Ufred imellem dem, indtil en Kvinde med Mande-

1

) Skammeligt er det til visse at give Nordens Apostle Skyld

for Ufreden, og det hele er Sludder. [KvædL]
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mod, dannis og kløgtig og nær i prændskab med
begge, forligede dennem; saa og at, ihvorvel Nor
uden Tvivl mente mere, kan vel være og andet,

der han talte om Drik og om Klæde, saa maatte

dog og i disse Dele hans Spaadom opfyldes.

Fra den Tid Dana hentede sine Klædnings-

mon fra Bretlands Øer og sin Drik fra Sonderleden,

da hovmodedes og bedaaredes hun saa, at intet,

som grode paa Dyr eller Jord i hendes Sletter,

var hende til Maade, og hengav hun det for en

ringe Pris, at hun kunde bramme med brogede og
blommede Mon, og hellere vilde hun øge sin Tor>t

med fremmed Drik, end læske den i sin egen. Da
blev hun blod i Sind og Hjærte, og er det sommes
Mening, at hun ved det Levned kortede sine Dage.

Bedre bleve Noregs Vilkaar, dog han i mange
Stykker ej var klogere paa det sidste; men 1

maatte man sige, at ligesom de giftige Urter ej

triv«^ paa Fja'ldene, saa kan ej heller Blodln.'d og

Vellyst, der vel maa lignes veå giftige Urter, ret

fæste Rod i hannem, tor den stærke og rene Lufts

Skyld, som blæser mellem Klipperne. Ej var det

dog derfor et umærkeligt < )rd, hvad som Nor talte

til >in Son; thi fra den Stund at Saxlands Mænd
komme til at b\ »g kjobslaa i Bjørgvin, da kom
mangen ny og overflødig Skik. som ej var den

bedst«*. Ondt maatte man og hartad nævne det,

at noget blev fundet i Noregs land, udaf hvilket

det underlig klar«- gjordes, som Glat bliver kaldt;

thi alt 1
) som Glarmon kom til at stand«' paa Bordene

i Steden for de dunkle Horn og de mørke Bægere,

saa inaatt«- Hllrt c »g Mjøden Lade sig drive paa

Flugt at Vin og anden udlændisk I)rik. Men, om

') [alt, K <•.]
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Drik at tale, da haver den mest fordærvet baade

Søskende, som de ugudeligen pinte af det vel-

signede Korn; og ej er det at undres paa, al den

Stund den laves ved Ild og ved Nat, ved den

gruelige Trolddomskunst, som Sejd monne kaldes;

thi vel er det kundbart af gamle Bøger, at med
den Kunst vilde onde Jætter fordærve Jorden, og

var det med hende, at Folk forgjordes fra Liv og

Helsen, Vid og Forstand, ret som vi end dagligen

se for Øje.

Nu er Normaal kvædet,

Og fremtalt er Sagnet,

Gavnligt for Askurs Æt,
Ikke for Jætters.

Vel ham, som kvad!

Vel ham, som kan

!

Han nyde, som nemmed!
Vel dem, som hørte!

Landsmænd! Frænder i Nord!

Vil I end lyde paa Skjalden,

Medens han, kyndig ved Sagn,

Kyndig ved Fædrenes Kvad,
vStræber i Nutidens Maal
Oldtidens Kløgt at udtale?

Noreg! sku fra dine Fjælde

Ej saa kold til Dalens Søn!

Han har set dig i din Vælde,

Og fornummet Kvadets Døn,
Som udgik fra dine Skjalde;

Fro han end dig ser gjenkalde
I din Daad den svundne Tid.
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I )ana kalder han sin floder,

Elsker hende som en Søn,

Dog til hendes djærve Brod<r

Sneg han sig saa tit i Løn

;

Øjet funklud. Kinden lued,

Xaar den kjækkes Færd han skued,

Naar han hørte stærke Maal.

Derfor, Xoreg! tor som Frænde
Til dig træde Danas Skjald.

Frygter ej, at du skal vende

Ryggen mod ham i din I led.

Xaar paa høje Fjæld du stander

I >g paa Dana skuer ned,

Glem da aldrig, det er Fjældet,

Ej dig selv, som hæver dig!

liu^k. at Dana er en Kvinde!

hvor Blomsterflokken tæt

Trindt om hendes Fod sig slynger!
m

Maa hun ej af den en Krans

Vinde om sin fagre Tinding

I lor, hvor Nattergalens Kvad
Smeltende og liflig toner'

Mim ej Taaren da paa Kind

Mildt og sagtelig nedrind

Maa da hendes Stemme
nke sig i ømme Tonei

Tør du kald*- hende sva{

du fiukke paa din Styrk

/ 7/ du, at den grønne l

Skal sig brat som Klippen løfte,
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Og det runde Bøgeblad

Sig som Granenaalen spidse?

Om paa Øers Blomsterbred

Søsteren du ser at stande,

Stirre paa sit Billed ned

I de blaa, de stille Vande

:

Husk, at hun en Kvinde er,

At som Kvinde hun sig spejler,

Kun fordi at Spejlet hører

Med til Kvindernes Natur!

Ser du hende stundum spøge

Vild med Ynglinge fra Syden:

Husk, at Fristelsen er stor

For den fagre, ømme Kvinde,

Naar en fyrig Ynglings Mund
Blusser, brænder hendes Hænder!

Spejler hun sig alt for længe,

Saa hun glemmer Husets Dont,

Spøger hun dig alt for kjælen,

Saa hun glemmer høje Byrd:

Slaa da med dit Sværd paa Skjoldet!

Syng et gammelt Heltekvad!

Husk, du taler til din Søster!

Talen være broderlig!

Dana! kjære, ømme Moder!
Ej det sømmer sig en Søn,

Om sin Moders Fejl at tale;

Kjærlig skal han dølge dem,

Kysse dem fra hendes Læber;
Men en hed og heftig Bøn
Kan sig dog og for ham sømme.
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Q

Hed og heftig er min Bon

:

Aldrig glemme du din Broder!

Er han sfir, saa er han fast,

Er han stolt, saa er han kraftig

Søg ej spæde Blomster der,

Hvor de store Fjælde voxe!

Har du en vanartet Søn,

Som tør spotte med din Broder:

Haardt du revse ham! thi ej

Drengespot den gamle taaler,

Ej han det forskylder. Se,

Hvor han vogter sine Klipper,

Hvor den kolde Is og Sne

Hænger i hans hvide Lokker,

Mens han staar med nøgent Bryst

Og med Sværd i Haanden æsker,

Hvem som tør, til Enekamp!

Tø du op de frosne Lokker!

I øn hans Kamp med Kjærlighed!

Vis ham, at du or ///n/s Soster,

Sprungen ud af samme I a>nd!

I\;indc or du, men ej Sydens

Bløde, svage Kvinde; husk:

Til en Skjoldmø est du baaret,

Født til Kamp og Kjærlighed!

Noregl 1 >anal end en Bøn

!

Glemmer aldrig, hvad den gamle

Taltr om de høje < ruder I

Navn og Form kan sig forvandle;

Men del ei ige, som var

Førend Form og førend Navn,

Var, og er og morder Kilden,

liver fra Kraft og Kløgt udstrømmer,
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Hvor hen Kraft og Kløgt henpeger,

Som en Straale til sin Sol.

Kristus Herlighedens Glans

Og Guds Væsens rette Billed

Aabenbarede paa Jord

I sig selv og i sin Lære;

Aser, Vaner er ej mer,

Himlen er ej længer kløvet,

Kraft og Kløgt og Kjærlighed,

Tre til én, til Gud er blevet.

Vil I løfte eders Isse

Kraftig imod Himmelbuen,

Først I knæle dybt i Støvet

Ned for ham, som Kraften ejer!

Noreg og Dana! I elskede to!

Hørte I Sagnet, og nemmed I Kvædet,

Haand udi Haand da, I Søskende tvende!

Ganger saa begge til Skjoldungens Hal!

Kommer! o, følger den ilende Skjald!

Hisset han skuer en Herre saa bold,

Højt er hans Hjærte, og højt er hans Sæde,

Mandig han sidder som Yngve og Skjold,

Gammelt og herligt er Skjoldungens Sæde.

Venlig hans Fødedags stigende Sol

Første Gang ser ham paa Kongernes Stol;

Nordsolens Straaler, de lyse, de kolde,

Spejle sig glade i blinkende Skjolde,

Skjoldene blinke om Nordurlands Drot.
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Skjalden, hvis Øje er fængslet i Nord,

Som ikkun mægter om Norden at kvæde,

Som, naar han skuer et Oldtidens Spor,

Standser og stirrer, beruset af Glæde,

Stirrer paa Kors og paa løftede Sværd,

Herlige Minder om Heltenes Færd;

Sværdet nedsynker paa Dannemands Skulder,

Vier til Daad og til Sværdenes Bulder.

Ridderen stiinder for Nordurlands Drot.

Valdemar havde et Banner saa prud,

Korset i Midten >aa skinnende lued,

Vist kom det hellige Banner fra Gud,

Fjenderne bæved, naar Korset de skued;

Valdemar kaared de gjæveste Mænd,
Slog dem med Sværdet ved Skulder og I and,

Bød dem at tegnes med hellige Mærke:
Ridderne lofted sig mandige, stærke,

Stred under Korset tre Hundrede Aar.

Det herlige svinder i løbende Tid;

En Konning uddrog med saa fager en Skare

I Ian agted at kæmpe saa syndig en Strid,

Dog heUigi Banner for Hæren de bare.

Ej længer det værged om Kæmper fra Mord,

De sjunke, de segned paa blodige Jord,

Det Banner var svundet, man aldrig det fandt,

: Riddernes Bryst da og Korset forsvandt

Og flygted til Snækken paa Havet.

I re I range skjulte g Seklet i Tid,

Britter uddr< . ia talrig en v

Røvede Korset i syndige Strid,

Venskabets Banner til Skjændsel de ban
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Dannemarks Brøde udsonedes brat,

Tabt var for evig hin 1
) herlige Skat,

Dog sig de Riddere, mandige, stærke,

Rejste med Korsets det hellige Mærke,
Rørte af Sværdet i Frederiks Haand.

Skjalden, hvis Øje er fængslet i Nord,

Som ikkun mægter om Norden at kvæde,

Som, naar han skuer et Oldtidens Spor 2
),

Standser og stirrer, beruset af Glæde,

Stirrer paa Kors og paa løftede Sværd,

Herlige Minder om Heltenes Færd;
Sværdet nedsynker paa Dannemands Skulder,

Vier til Daad og til Sværdenes Bulder,

Ridderen stander for Nordurlands Drot.

Noreg og Dana! i Skjoldungens Hal
Rinde nu Festens ophøjede Timer.

Nærmere træde I Nordurlands Drot!

Skuer i Korset det gjenfødte Banner!

Vover at bryde det festlige Stille!

Sværger for Guds og hans salvedes Aasyn:
Dem og hinanden i Liv og i Død
Trolig at elske og trolig at tjene,

Korset at følge og Korset at bære,

Aldrig at glemme, I stamme fra Nor!

l)[Kvædl.: den.] 2
) [Spor, Kvædl. ; Skild.: „Syn", Trykfejl, se

foran.]
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Tillæg
fi Kvædlinger].

Enddog denne Saga ogsaa har Ord imellem, der ej ere aldeles

i kristelig Sandhed, indeholder den dog mangt et Ord, som, hvis

det var blevet lagt paa Hjærte, vilde sparet Nordens ægte Venner

mangt et Suk og mangt et bedroveligt Syn, [og] som, hvis det endnu

blev rettelig ihukommet, kunde avle lyse Dage og glade Syner.

Jeg vil da kun minde om, at Sagaen klang paa den I ag. den ny

Dannebrogsorden indviedes, og at Historien paa det kraftigste mod-

siger Kvadets Vink om et herligt Ridderliv under Dannebrog

mellem Kong Valdemar og Hans. Det var ikke en Korsets, men
en Hammeren- li'!.

33. Til Hr. Professor Sander,

som Digter, som Knud Lavards Forfatter og som
Ven af Epigrammer.

(1809.)

[Nyeste Skilderi af Kbhvn. 31. Jan. 1809 (VI, 513—19), Daj

uden ..Knud Lavard" blev opfort for-te Gang paa det

kgL Teater. Om dette Stykke >e Over>kon. Den danske Skuep!

IV. i;2 f. — Grundtvigs her efter I
1 :trykte Henven-:

,.
7/'/ Publikum* findes i Nyeste Skilderi af Kbhvn. 8. Febr. 1809.

VI,

Jeg kan ikke fa

m D •

. n \ \\ itjssle,

hmfé //u/r.

C

Pr 01 og.

I\\i længe har jeg haft i Sind.-.

En lille Glemmig< at binde

I Digterkransen om <lin [&»
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Men hvem af dine kjære smaa
Din Evighed beroer paa,

Det vidste jeg just ej til visse.

Hos den, som Egoist, jeg vilde

Saa gjærne lægge Blomsten ned,

For selv at faa lidt Evighed
Og ikke rent min Gave spilde.

Jeg ofte tænkte paa at lægge
Den hos din egen Kjæledægge,
Det mageløse Hospital

;

l

)

Men da jeg tænkte dybt i Tingen,

Jeg fandt, at der hen kommer ingen,

Undtagen han er syg og gal;

Og, skjønt de Folk jeg ret beklager,

Det Selskab mig dog ej behager:
Den Evighed var evig Kval.

Dog, nys jeg, til min store Lykke,
Fik Øje paa det Grædestykke
Om Knud, som du os har forært;

Det er min Blomst og mere værdt,

Især for den uhyre Flid,

Som er saa sjælden i vor Tid.

Enhver, som hørte Rahbek, véd,

Det kosted Oehlenschlæger Sved,
Før han fik Hakon rigtig tragisk.

Men at du har det saa vidt drevet,

At hellig Knud det ej er blevet,

Det maa man hartad nævne magisk.

Hospitalet, Lystspil i fem Akter. 1806. Jfr. Overskous
Danske Skueplads, IV, 83.]
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< >g nu den Kvide, du har døjet,

Før du fik alting- sammenslæbt
< >g sammenlagt <>L.r sammenplojet,

Og for du fik saa mange dræbt,

Hver paa sin Vis, saa grandt man ser.

At ingen Ting for intet sker!

Ja, Ruses ' hrd, som var jeg rig)

Jeg lod fra Top til Taa forgylde,

Har maattet sig he] underlig

Paa al din Helteflok opfylde. 1

)

lij vil jeg tale om, hvorlunde

Det Grand, som fødtes i din Aand,

Dog under din og Kunstens Haand
Saa umanerlig voxe kunde;

Thi sligt er kun en Naadegave,

Som kun de fromme Sjæle have.

Vist mange vilde været glade

Ved at faa fyldt tolv, sexten Blade,

Men du i Snesevis kun tæller;

Som Vandet af en Kilde vælder

Det sorte Vand, jeg mener Blækket
A ' AJcter fik du rigtig fem

:

Naar femte Gang nedruller Dækket,
i da gaar tørstig hjem.

Sig selv han i-nc nia.i beskyld«

Thi ham kan Fanden ikke fylde.

i ». gid dog vores Fædreland

Nu vilde huske paa de Pligter,

• har imod en saadan Mand.
I )••]- er saa mageløs en I >igter

1

S'- Rute* i\ ndig I
'

i Pedei P • Haand
P i

;
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Man snakker nok om Oehlenschlæger,

Han er nu bleven Modeskjald;

Alen du har Ret: han vel bevæger

Vort Øre med det sære Skrald,

Hvori der er en Del Musik;

Men han dog rigtig er for Resten,

Som Schlegel og som Mester Tieck,

Som Novalis, som Goethe — næsten,

Og det Slags Folk dem kjende vi:

Hos dem er alting Poesi.

Vel ser jeg, at selv Rahbek vakler

Og roser disse ny Spektakler

;

Men det er vel kun gammel Sæd,

Som intet ondt han mener med.

Dog, sandt er sandt: jeg gøs forleden,

Da du hos Oehlenschlæger stod;

Thi rigtig nok stod han for neden,

Og derved stilledes mit Blod;

Men- jeg dog tænkte: Herre Gud!
Det er jo ret, som Sankte Knud
Var Palnatoke op ad Dage.

Dog, vil selv Rahbek dig forsage

Og ej herefter fuldt saa trolig

Som hidindtil dig gjøre Kur,

Du dog kan være ganske rolig

Og trøste dig ved din Natur.

Det allerværste skulde være,

At Oehlenschlægers Fantasi

Er nylig bleven sat i Tojer,

Og finder sig ret godt deri;

Men dels er det vel kun for Løjer,

Og, hvordan det saa end vil gaa,

Du dog kan sikkert bande paa,

Den aldrig bli'r saa tam som din.
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~

En ' du trode vel at finde

I Baggesen en slem Rival;

Men nu véd alle Folk her inde,

At han er i det mindste — gal.

Den sidste Gang han kom her hjem,

Han rigtig nok var grumme slem,

Ja, Fanden red ham rent skinbarlig,

En Ting, der ej er uforklarlig,

Da han, som nys blev meldt, er gal

:

Han kaldte dig med Skoggerlatter

Niels Ebbesens utrolige Forfatter.

(O, put ham i dit Hospital!)

Men ak! hans Gammen var kun stakket;

Thi næppe havde han sig pakket

Paa Døren, før du stod som Kæmpe
Og ruskede ham, ej med Lempe.

Vel følte han ej Rusk og Smæk,
Fordi han sidst var sluppen væk;

Men det er ingen Sag at lobe;

Og hvis han Himlen skulde kjøbe

1 imme Mønt, som du ham ga

Han ej kom salig i sin Grav.

Nu Rahbek! ja, han viger nok,

Naar han kun have maa den Ær
Din Knud i Mag at sønderskære

len atter plukke op,

• hele Publikum at lære,

Hvorledes han forstaar sin Lessinj

et del 'dl M
Kr bedre end det bare < ruld«

Jeg maatte Alfabetet ruld

M.-d Alfabetets Na^ tie ^kriw.
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Hvis jeg en Liste skulde give

Paa alle dem, som ej vil stride

For Æren at staa ved din Side;

Men jeg vil skilles kort ved Tingen

Og rent ud sige: der er ingen,

Og kan ej heller nogen være,

Som bejler til den store Ære;

Thi, hvis mig ikke alting svigter,

Du netop er, hvad du vil være:

En tragisk, saare tragisk Digter.

Vel sagde du en Gang forleden,

Da du for Løjer var beskeden

(Du stundam har den sære Nykke):

Du vidste ej, om du paa Krykke

Var krøben til Parnassets Top;

Men derved bør du dig ej skamme,

Thi det jo være kan det samme,

Naar du kun bare kom der op.

Her har jeg et Par Epigrammer,

Gud véd, om noget af dem rammer;

Men tænk ej, jeg indbilder mig,

I dem at ville ligne dig!

I saadant er jeg fast en Pog,

Jeg holder mig ikkun til Bøger;

Thi naar jeg ogsaa stundum spøger,

Jeg holder mig til Mandens Bog,

Og holder mig /ra Bogens Mand,

Undtagen der, hvor Bog og Mand
Ej længere adskilles kan.

Jeg troer gjærne, det er Brøst

Paa Klogskab og paa klar Forstand
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Men jeg dog har den lille Tn
Det gaar kun mig, som det gik andre

;

Vi kan ej alle være Saudi .

Til Knud Ijirard.

Visselig ikke for Skjæmt du hellige nævnes en

Martyr;

Thi uden Grund eller Skyld tre Gange dræbte man
dig

Deler man rettelig Død i timelig, aandig og evig",

Nys du i filede Vers døde den evige Død.

Til Magnus.

Skygge af nordiske Kraft! du svinder og ret som
en Skygge,

Kun paa Teatret vi se Tretallet fyldes af dig.

1 1 vi var din Skæbne saa tung, at du maatte dø

uden Sprikvort:

At du, som Mette, end ej turde fortælle os d<

Til Margareta, '

<). hv.»r beklager jeg dig, du vandfulde y
d

Meta!

< >. hvilken gruelig Synd, saa dig at A//yS ihjel!

Til samm

Visselig I vkke for dig, du sørged i Tide for Kisten!

Kun f>r at skilles ved dent
gav man dig I ov til

dø.

i -

r §

.ii I ;enUlisk

I
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Til Hr. Professoren.

Bien, som flyver omkring og suger og sanker og

bygger,

Er, sagde Rahbek saa tit, Billed paa dygtige Skjald.

Flyven du hader, men dog du suger og sanker og
flikker

;

Altsaa, hvis Rahbek har Ret, er du en temmelig

Skjald.
Epilog.

Hvis Døren du finder for stor,

Og Huset du finder for lille,

Da koster det dig kun et Ord;
Thi Sagen er her kun at ville.

Efterskrift
til trende Parter af Publikum.

Til den ferste.

I, som med halvtillukket Øje,

Mens Middagsmaden I fordøje,

Betitte dette Blad i Mag!
I, som ved Læsning somme Dage
Maa søge Tiden at forjage,

Som har i Dag jer Læsedag!

Jeg ønsker mine Vers det Held,

At ej en Stavelse jer morer,

Men heller kjeder rent ihjel.

Til den anden.

I fredelige Folk, som tro,

Man ej bør spilde nogens Ro,
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Men heller tage smukt til Takke
Med, hvad man byder, end til Krig

For Kunstem Sag at rejse sig!

Med jer det nytter ej at snakke.

Til den tredje*

I ædle, som ej Slagsmaal lide,

Men véd, at det er Pligt at stridi

Jer skal jeg snart med . Uvør si

At vise: her er intet Spil:

At ej jeg spøger for at spøge,

I >g ^aarer ej fordi jeg vil.

Til Publikum.

[8. Febr. 1809.)

Min Efterskrift vi-er. at jeg trode , de aandsumyndige vilde

skrige, fordi de nu en Gang ej kunne rive sig 1"- tr.i personlige

Hensyn, eller Lire at skjelne mellem Manden som Og BOflD

litterat Person; og man har fortalt mig, at der virkelig -kn.

naturligvis ikke; thi d.\ jeg helligede Videnskaberne

mit Liv, svor jeg, ubekymret om Mængdens Bifald eller Skraal,

rejse mig frimodig mod alt osselt og maadeli± t, som jeg ti

kunde hindi det virkelig si 1 skjonne fra .a

vaagne.

At Knnd Lavard kalder sig et Drama, uden at eje .*</>/</

Handling: den poetiske Kamp, iler er Dramaets V

let at bevise, Selv med 1 ll.i.md: :neii delte Blad kan

ikke rsere S g Kritik ; og enkelt

jeg forst besluttede at .
• dlde netop - Enkelthed

• den Betydning og overbevisende Kraft, enhver Kritik

have. 1

I )a d< t desuden ej k.u Stykket,

kun Tonen t
h\ • satte den og mere, dei mig til

H I

' li«.'
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Brøde, vil jeg lier blot med et Par Ord retfærdiggjøre Valget af

denne Tone.

Var Hr. Professor Sander blot Knud Lavards Forfatter , og

jeg da havde tilladt mig samme Tone mod ham, da vilde man

med lige saa megen Ret som nu med Uret kalde mig petulant. 1

)

Da Knud Lavards Forfatter derimod er den samme Mand, som nu

i en Række af Aar bedækkede en uendelig litterær Hoffærdighed

med Beskedenhedens gjennemsigtige Slør, som med Selvtilfreds-

hedens yndige Mine vover anden Gang at byde Publikum til

Gjæst paa Retter som Eropolis og Hospitalet
,
som overalt, men

især paa sine deklamatoriske Øvelser, har haanet og nedsat en

Oehlenschlæger, Dannemarks herligste Digter, og, saa meget det stod

til ham , svækket Sansen for alt , hvad der ej vil passe i sammen-

flikkede Falser; da det endelig er den samme Mand, der lod som

han spilte med Baggesen, skjønt han, for at være vis paa at vinde,

kun spilte med sig selv og sine Venner , — saa skulde jeg ikke

mene, at den Tone, hvori jeg lykønskede ham med sin ny Triumf

og mindede ham om sine store Idrættter i den forbigangne Tid,

bør kaldes upassende, mindre kaad.

Hvad Hr. Professor Rahbek angaar, da skal ingen af hans

litterære Synderligheder og ingen Døgnsmag bringe mig til at

glemme de uimodsigelige Fortjenester, han har af Dannemarks

Litteratur; men det var ogsaa kun som Kunstdommer jeg nævnede

ham, og at han som saadan har utallige Synder paa sit Hoved,

der ej bør forties, fordi de kan forplante sig, vil ingen, der med
aabent Øje saa' hans Færd, kunne nægte. Jeg vil her blot bede

mine Læsere mindes, at det var ham, som ikke alene smykkede

saa mange af vort Fædrelands Rimere med tykke Lavrbærkranse,

men som i samme Aandedræt brød Staven over Schillers Jomfru
fra Orleans og Brud fra Messina, ja, som endog bespottede

Verdens mest kolossale Geni ved at kalde et saa geniløst Produkt

som Frederikshalds Belejring en shakespearsk Historie.

Dog, jeg ser enkelte fremtræde med vigtig Mine og spørge

mig
:
med hvad Ret jeg, som ej selv er bleven fornærmet, har sagt

og siger hine Mænd alt dette; hvorfor jeg ikke overlader det til

Lærde Efterretninger at dømme litterære Syndere og til de for-

nærmede at forsvare sig. Jeg burde ikke svare, men blot beklage

l
) Jeg skulde ikke have ombyttet det danske Ord med et fremmed, dersom

jeg ikke dreves dertil af Ærbødighed for en af vore store Kunstdommere, der
al have brugt dette Udtryk om mine Udfald paa Knud Lavard, et Stykke,

n me<! megen Feje tror det sin Pligt at tage i naadigst Beskyttelse.
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dem, der tro at have nogen Stemme i litterære Handeler, -kjønt

de ej mægte at begribe, hvad Forskjellen mellem det daglige Liv

og Livet i Kunstens og Videnskabens Rige monne være. Dog,

jeg kan jo Bagtens tjene dem med et Par Ord. De vide da! at

enhver uforskyldt Ophøjelse eller Nedsættelse af en Forfattet

hans Produkter, enhver Nedkomst med litterære Misfostre, er en

Brøde, som enhver, der kan. bør paatale, og at Jeg, som staar fri

og ene. trur mig forpligtet til at tale der, hvor andre tie, for ej at

tlige Forhol!. Ih i i terretninger angaar, da

have vi en kla--i-k Historie af sammes testetiske Del i B

Gjenganger, — og dette vidste Ord betegner dens Liv siden

den Tid.

34. Aftenen.

Ved min Færd til Middelsyssel.

(i8<

[N\ S Ivhhvn. 14. Febr. [809. VI, 585—8J rykt

i Kvædlinger [815, S. 123

—

2«j, med Overskrift: nKnud .

Ved . in Rejse til S med det her efter

5 gladelig farer jeg hen over I and.

Mit Øj< har Stjærnerne fundet,

Nedsænket i 1 II. er nu Solluens Brand,

Og Dugdraaben Støvet har bund«

I Dæmringen 1 vinker den kølige Lund
Xu alle Smaafugle til natlige Blund,

< >g Bl< »msteri .ilt blunder i li..

Paa Himmelen tindre de Stjaerner >« La,

Saa tindre de Smaalys i Hytternes Vra

lyse de 1
'•• inder ti! Seng

K. -. • '.
i

. : SV
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Haraldsted Skov.

Hvi flygter hver en Stjærne bort, x

)

Og hvi mon over Skoven ruger

Den Sky saa sort?

Knud Lavard.

I Haraldsted sad Hertug Knud
I Julefestens Dage;

Ved Aften tren i Sal et Bud
Og talede saa fage:

I høre mig nu, Hertug Knud!
I komme flux i Skoven ud!

Kong Magnus eder bier.

Og det var Eriks djærve Søn,,

vSaa brat han sprang fra Borde

;

Men Ingeborg ham drog i Løn,

Og saa tog hun til Orde:

I ride ej, min Herre god!

Thi vist det gjælder eders Blod,

Kong Magnus vil jer svige.

Ej er jeg som en Kvinde ræd,

Og Magnus er min Frænde,

vSaa talte han; men Kvinden græd
Og bad i stor Elende:

O, drag ej denne onde Færd!
Men tænk paa Fostret, som jeg bær
For eder under Hjærte!

Han klapped hende under Kind
Og sagde: vær ej bange!

Men der hun saa' ham stolt i Sind

Hel vaabenløs at gange,

1 Kvædl.: Hvi flygter hist hver Stjærne bort.]
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j
;

Med Graad og Suk da gik hun hen

< )g spændte Sværdet om 1
' hans Lænd,

Bad ham 1
' med Gud at fare.

Og det var hellig Hertug Knud.

Og Sivard. Saxlands Sanger,

De rede flux af Byen ud

Alt paa den rappe Ganger:

Men der de rede hen ad Sne,

Fru Ingeborg hun tykte> se

I >m Knud et Jordelagen.

Og dur de komme ud fra By,

Tog Sivard til at kvæde:

S i sørgelig det klang i Sky.

At Knud han maatte græde;

( >m Grimhilds Svig var lagt det Kvad,

Der hun tillaved blodigt I».

I r sine Brødre baade.

Hel fager er (\<-n
) gamle Sang,

S ia mælte Knud med Blide,

Men alt for ynkelig den klang

Dog hi-r \(m! Nattetide.

S han Sp< >ren dybt i li'

it som han kunde bedst,

Sit Dødningrid til Skoven.

Fru li:. .: saa éne

l Salen med stor K \ ide,

Saa inderlig til Gud hun b

I
). I,i irer tlod saa strid«

>) [KvttdL: ved.] *) |Kv..-,ll. : Skild.: Han bad. I [den,

11.; Skild.: dia. ») [K
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Men der det var ved Midjenat,

Da banked det paa Døren brat,

Dog ingen var der ude.

I Blod og Bryst en Rædsel for

Og stemmed hendes Aande,

wSom uden Liv hun sank til Jord

Udi sin store Vaande.

Og det var i den samme Stund,

Da dræbtes Knud i mørke Lund

Af Magnus og hans Svende.

Saa myrded de den Herre from,

Det Gud tilstede vilde;

Til Vidne paa 1

) hans Helligdom

Udsprang saa klar en Kilde;

Men hver en Stjærne flygter ræd

Fra mørke Skov, fra Haraldsted,

Hvor Magnus slog sin Frænde.

Hævnerens Engel alt svæved,

Truende Sværdet han hæved

Over det syndige Folk.

Derfor du, hellige! døde,

Dobbelt blev Dannemarks Brøde,

Dobbelt blev Dannemarks Straf.

Herren dog saared og læged,

Han er retfærdig og god;

Kilden, som sprang af dit Blod,

Dannemark køled og kvæged:

Kilden, som sprang af dit Blod,

Valdemar hed den paa Jorden,

Samlet med Absalons Flod,

Køled og kvægede 2
) Norden.

') [Kvædl.: om.] 2
)
[Kvædl.: kvæged den.



Tillæg

Jeg kommer grand: i Hu. at c ti
Skilderiet , for at vise , hvorledes Knud Lavard burde betragt

.

Modsætning til den Be der havde avl. jeg

havde stræbt at gjere til en Komedie. Om Rimene t

gjorte i samme Anledning, husker jeg ikke; men i saa Fald be-

hovede man ej at lede om anden Grund til den Mangel af Be-

gejstring, som er kun alt for aabenbar. Det er ellers en be?

Skæbne. Knud Lavard har haft; thi jeg véd ingen <Lv

ielalderen. der er saa tit og s! nget som han; saa man
vel maa sige, at han har været en Martyr: et :ne om

-stand paa Middelalderen. &g overalt paa Hjort hos

Digtere var almindelig i :n:er. Ragnarc!

-el; og saa rist som Sand i er et daarligt Arbejde

i det hele, findes der dog flere enkelte Glimt af Fol -.d i

nogen anden Bearbejdelse. Hvad nu mit Vers angaar

vel her, som i Tiden: a: ^aga komme- og

Rimet har adskillige Spor af. at jeg virkelig var p. '. at

gaa over fra Island til Sjelund: -tad bortdan.

og at B >egyndte at komme til Orde; men det er tillige

aabenbart , at jeg endnu stod mellem Sne som er. :xk og

Sommernar: at jeg nok vilde være en duftende Blomst

.

.Ide

jr ; i_i bbperget, rg radbfldfc mig, -: jeg '..-. \-r otmr wcd

Himlen end i den lave ELng, fordi jeg ingen L le til at

fornedres, ingen Forstand paa de: g« Hojhed. Hvad jeg

gjorde Knud tiL var jeg selv: en S«n af H- kolde K
som vel stundum maatte græde lyttede til H be-

vægende Toner, men bluedes hartad ved Taaren og sag I

Hel fager er den gamle Sang,

n alt for kvindelig den kb:

S • hug jeg Sporen [i] min Hest

Og red. ah som jeg ku

*.

Betragter man nu Rimet - m I er dets Dom
allerede fældet, dersom Knud var, hvad jeg tænkte: en kp:

hi det er han inger Sang, og

var da inderlig usand, om den ogsaa udvortes boldt

Det gjor den virkelig, undtager. Ingeborgs Natten

e engang ere en rim- hi vei
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vaage og hore Varsel , men ikke vel sidde ene , og endnu mindre

bede inderlig til Gud uden at føle Lindring. Dog, paa Bon havde

jeg, des værre! den Gang ej synderlig Forstand, saa lidt som paa

Historiens Sammenhæng, hvilken jeg vel anede og krævede, men

ej saa', fordi jeg ej havde Gud levende for Øje. Ogsaa i denne

Henseende sporer man imidlertid Begyndelsen til en Overgang,

men med vaklende Trin ; og Sagnet om Kilden er rettelig udlagt

om Valdemar: jeg folte Nødvendigheden af at betragte Historien

som Guds faderlige Husholdning; men dunkel og forvirret var min

Forestilling derom.

35. Grundkløgten ved Riisbrighs Grav.

(1809.)

[Nyeste Skilderi af Kbhvn. 29. April 1809. VI, 935—36. Op-

trykt i Kvædlinger 18 15, S. 1 30

—

H, med det her efter meddelte

..Tillæg". Børge Riisbrigh
1

f. 1 73 1, var Professor i Filosofi ved

Universitetet 1767— 1803, f 1809.]

Otander stille, sorte Mænd,
Her med Støvet af min Ven!

Sætter Kisten ned paa Jord!

Højt skal lyde mine Ord
Til den tavse Sørgeskare;

Kirkens Hvælvinger skal svare

Og stadfæste mine Ord.

Han, hvis Støv nu Jord skal dølge,

Han, den ædle, som I følge,

Han mig søgte al sin Tid,

Søgte mig med hellig Flid.

Ej forgjæves har han grundet:

Hvad han ej paa Jord har fundet,

Fandt han nu, da Aanden sig

Hæved fra det kolde Lig.
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Mig at >kue og begrunde,

Vilde ham ej Nornen unde.

Medens han var her paa Jord;

Efter mine dunkle Spor,

Som er vidt i Skrifter spredte,

Derfor han saa saare ledte;

Men han tabte ej sin Tro,

Derfor ejed Sindet K

Svag han sad paa gamle Dage,

Tavs han sad, ej lød hans Klage,

l-'reden bygged i hans Bryst,

Gud og Bøger var hans Trøst;

Haardt den evige ham proved:

Flammen Bøgerne ham roved,

Røved ham hans l

) sidste Skat

Midt i Alderdommens Nat.

Da sin Gud han bad med Sukke,

1 lam den Verden at oplukke,

Hvor ej skues gjennem Glar,

Hvor selv Matten vorder klar.

Lukt for Jorden 8
) blev hans Øje,

Aabnet blev det for det høje,

han vandred i sin Tro

I >M. hvor I ysets Aander bo.

Mangen Aand tik Kraft at stij

I [øjere i Tankens Rig<

Men en Vandel mer uplettet,

Efter Kristi Bud indrettet,

Førte ingen her paa Jord.

1 [han*, lv uld.; lin.] i ICi edLs
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Hører du det, tavse Sørgeskare!

Kirkens høje Hvælvinger mig svare

Og stadfæste mine Ord.

Kommer kun, I sorte Mænd

!

Sænker Liget af min Ven
Dybt i Graven ned til Ro

!

Støv skal blande sig med Støvet,

Aanden, som i Støv blev prøvet,

Løfted sig til Gud ved Tro.

Tillæg
[i Kvædlinger].

Betragter man dette Ligvers (skrevet paa Riisbrighs Be-

gravelsesdag og indrykket i Skilderiet) blot som en Ytring af

Skjaldskab, da har det intet Værd; almindelige Tanker udsiges,

ja, gjentages, i billedløs og til Dels mat og slæbende Tone. Be-

tragtes det aerimod som et Ligvers over den hensovne fromme

Olding, Børge Riisbrigh, af en Skjald, da tror jeg, det maa erklæres

for et saare vellykket Arbejde, og for en Sang, netop som Riis-

brigh ønskede den ved sin Grav; thi den giver i venlige Ord et

sandfærdigt Billede af Manden som han var : tør, jævn, ærlig, ret-

skaffen og gudfrygtig, som granskede flittig og redelig efter Sand-

hed, og lyttede til Kirkens Hvælvinger, for at høre der Stadfæstelse

paa sine Ord; som ene ved kristen Tro opløftedes i Verden og

indgik ved den til Livet og Sandhedens klare Beskuelse.

Betragter jeg endelig Verset som mit, da var det et godt

Tegn, at jeg vilde synge ved en saadan Mands Grav, uden paa

Sandheds Bekostning at sige smukke Ting: at jeg med Behag
kunde dvæle ved Billedet af en Mand , hvis eneste Fortrin var

Kristendom i Tro og Levned; men en vis Fornemhed og daarlig

Indbildning stikker dog igjennem. Man ser let, at jeg endnu

drømte om en Visdom (Grundkløgt), uafhængig af Kristus, som
altsaa kunde dyrkes og naas uden i og ved ham; og saaledes

maa man vel drømme, saa længe man ej vil forstaa, at den Hellig-

Aand er lige saa vel Sønnens som Faderens Aand. Derfor talte

man i Pietismens Dage saa meget om en Sophia coelestis , derfor
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dyrkede saa mange Kristne i det forrige Aarhundrede en Filos

der skulde staa paa sine egne Ben, derfor ledte jeg, skjant

trode paa Kristus, dog i Asalæren og overalt i Tankeverdenen om

en Visdom, af hvilken jeg ventede at faa Forstand paa Troens

1 1 nimeligheder. Attraaen efter denne Forstand og Erkjend

vi have; men at den umulig kan naa.s i Stevet, og kun i

Kri^to stykkevis annammes, det skal vi indse. Det indsaa

imidlertid Riisbrigfa ikke heller, og min Vildfarelse havde alt>aa

ingen skadelig Indflydelse paa Afbildningen af ham.

36. Frejas Pris.

(i8oq.)

Skilderi af Kbhvn. 27. Maj 1 809. VI. 1063—64. Optrykt

i Kvædlinger 1815, S. 134—38, med det her efter meddelte

..Till..:".]

i ler, i (li-n svale Aftenstund,

Mens Sol i Hav sig sænker,

L^ctn^'T i den Lfronne I und.

; I- reja kun jeg tænker;

|eg hende ser i grønne Blad

i den fagre Blomme,

Fra hende og hvert Fuglekvad

Mig ene tykkes komme.

Jeg er fro, saa barneglad,

< >g med de Blommer spæd«

I >er sf net i Krinds og Rad

Jeg deler aJ min ( rlæde:

Jeg takker dem saa inderlij

Men de forstaa mig ikk<

'1 hi at i dem jeg ser kun d

Skjøn I reja ! * éd de ikk
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Den lyse Sol har fjælet sig
-

,

Det mørknes brat i Lunde;

Smaafugle! vil I laane mig

Jer Stemme, mens I blunde?

Da vil jeg" sjunge Frejas Lov,

Og ikke jeg alene,

Men Dal og Høj og Mark og Skov
Skal sig med mig forene.

I kan det ej, I Fugle smaa!

Og jeg kan ikke sjunge;

Men til skjøn Frejas Pris dog maa
Sig røre højt min Tunge;
Thi hun har friet mig af Nød,

Af Sorgens mørke Fængsel,

Hun gav mig Liv, der jeg var død,

Og stilled al min Længsel.

Jeg gik saa sorrigfuld i Sind

I Ungdoms første Dage,

Og Taaren randt saa tit paa Kind,

Jeg higede tilbage;

Mig tyktes, jeg var fremmed her

Og maatte vild omvanke,
Saa fjærn, saa fjærn, men aldrig nær,

Var derfor og min Tanke.

Af Angest var jeg mest omspændt
Alt i den blide Sommer,
Af onde Magter tyktes sendt

For mig de fagre Blommer;
Naar jeg med Gammen paa dem saa',

Da vilde Hjærtet briste,

Jeg maatte snarlig fra dem gaa,

Hvorfor, jeg ikke vidste.
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Saa ginge hen de Aar i Kval,

De ginge som de komme,
Indtil en Gang jeg fandt i Dal

En yndig Rosenblomme

;

Den blev jeg ved at stirre paa,

Dog Hjærtet vilde briste:

Det maatte for i sønder gaa.

End jeg den vilde miste.

Den Blomme blev en Kvinde lig,

Hvordan, det véd jeg ikke,

i lun lod mig hæfte fa>t paa sig

De luehede Blikke.

Jeg stod saa længe, stod og saa'

Mig ind i hendes Øje,

Saa I a'ben vilde vove paa,

Til hendes sig at foje.

Gudinden ^tod med Smil paa Kind,

I >g sang med kjærlig Stemme:

Jeg saa', du følte dybt i Sind.

At du var ikke hjemme;

Thi steg jeg her i Dalen ned,

Alt Bom en Rosenblomme,
1 1- har jeg al din Kjærlighed,

I )u skal til Hjemmet komme.

|eg kyssed hendes Klædebon,

I 1 »rsaged alt paa J< rden,

1 >a førte hun med I .iljehaand

Mig ind i gamle Morden.

feg saa' den gamle < rudehær,

1 ).-rtil de Kæmper stærk«

At ;• '• kommet 1 Ijemmet ni

klarlig kunde mærke.
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Saa længe jeg kan tælle Aar,

Jeg vil i Norden bygge:

Men naar i blide, lune Vaar
Mig vinker Lundens Skygge,

Da ræddes jeg slet ikke mer,

Min Trængsels Tid er omme :

Jeg overalt skjøn Freja ser

I fager Mø og Blomme.

Min Stemme er saa hvas og raa,

Og mine Toner runge;

Thi beder jeg, I Piger smaa!

/ vil om Freja sjunge.

Da skal det tone sødt i Dal

Og klinge over Enge,

Til Frejas høje, lyse l
) Sal

Skal eders Lovsang trænge.

Tillæg
[i Kvædlinger].

Ved første flygtige Øjekast synes dette, i sit Slags ikke

uheldige, Vers at være et godt Tegn : Asarusen synes hel udsovet,

Freja er kun et Navn paa Skjønheden, de milde, venlige Toner

vidne om, at Hjærtet fører Ordet , og Talen om at bygge og bo i

det gamle Nord ses let at være af det Slags, man fører langt fra et

gammelt Stade, som man skammer sig ved at have forladt, og vil

indbilde sig selv endnu at være det egentlige og kjæreste Opholds-

sted; det synes, som Hjærtet nu endelig havde lært at skatte den

barnlige Højhed og smile ad Isbjærgenes storagtige Rejsning.

Noget sandt er ogsaa heri; men ser man vist til, da opdager man,

at
J eS °g mm Sang vare paa slemme Veje: at vi stode ved Ind-

gangen ikke til den himmelske, men til den jordiske Skjønheds

Rosenlund, hvor det ej klinger sødt fra uskyldig, barnlig Kjærlig-

hed, men smigrende fra kjødelig Lystighed. Var jeg kommet

!

) [Kvædl. : lyse, hoje.]
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gere end i Doren. havde disse Toner fængslet mit Ore, da

havde det været ude med min Sangs Betydning; thi den udvortes

Skjønhed og Natur , der for hver Digter ere fristende Sirener . vat

det end Ungt mere for mig. da det herte til mit Øjes Beskaffenhed

at se det himmelske mere i Historiens end i Naturen.-, Billede;

t sent oplodes mit Øje ved Troen ogsaa for dette, men kan

dog aldrig deri >kue saa klart som i hint.

37. Papegojen og Skaden.

En Fabel.

(1809.)

Nyeste Skilderi af Kbhvn. 3. Juni 1809. VI. 1095—96. — Nikolaj

han Furst (P pegøjen), t. i Kbhvn. omtr. 1790, udgav 1

nogle „Poesier" og 1809 ..Blandede Digte", hvilke recenseredes 1

Lærde Efterretninger af Frederik Kristoffer Gundelach Skaden),

en anden lille Poet, f. i Kbhvn. 1785. Furst angreb d«

Gundelach paa Vers og Prosa i Skilderiet f. 30. Maj 1809 og fik

• af Gundelach paa Prosa og Vers i det næste Nr. 1. 3. Juni.

det -amme Nr.. paa hvis sidste Sid' dette Di.^t af Grundl

— Hir>t svarede Gundelach i et vidtløftigt prosaisk [ndlæg, som

jennem de tre følgende Nummere af skilderiet. I det

mellemste af disse (10. Juni) findi Digt af Gundelach,

betitlet -BuSSi»hind,••/;. OgSaa en Fabel", rettet inu>d Grundtvig,

i det QSSSte Nr. t. I }. Juni sluttede liir-t -it India- med et bidsk

AA mod Grundtvig, hvis Svar til Gundelach, Di

her eftei arne Nr. il Skilderiet, nmiddelbarl efter 1

vheder til ham.

Mutato nomine <\r vobis Gabula

1 Jet var en I rang en Pap<

Som havde lært med megen Møje

At abe Nattergale eft

fløjted nu af alle K ræfter.
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Hver Fugl, som sig paa Sang forstod,

Det Krat, hvor Poppen skreg, forlod

Og trøstede sig ved, at længe

Ej skrige slige Poppedrenge,

Naar ikkun ingen hører til;

Thi høres er kun, hvad de vil.

Da hopped frem en liden Skade

Og raabte : Fugle, bier kun

!

I maa ej Krattet saa forlade.

Den Sladderhank jeg hurtig stiller,

Og da I om en liden Stund

Skal høre ganske andre Triller.

De Fugle standsede i Vangen,

Ej for at høre Skadesangen,

Men kun fordi det dog er Løjer,

At Skader rette Papegøjer.

Den Skade fløj til Poppen hen

Og sagde: Hør, min kjære Ven
Og allerbedste Frænde!

Thi, hvordan vi os sno og vende,

Alan dog paa Maalet mærker let,

Vi sprunge ud af samme Æt

Dog, Skadesnak og Skadesang
Er mesten ét, og denne Gang
Var Snakken virkelig saa lang,

At det var Synd, godt Folk at plage

Med, Ord for Ord den at gjentage.

Den demonstrerte grumme vigtig

For liden Poppedreng,
At han ej satte Næbbet rigtig

Og havde ej det rette Slæng
Med Rumpen, samt at ikke saa

Han maatte flagre, naar han sang,
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At helst man skulde stille staa,

Hvis ej, dog gaa en sagte'Gang,

Og ikkun lidt for Løjer hoppe;

Thi flagrer man kun forst omkring,

Det ikke er saa let at stoppe,

Og før man véd et Ord deraf.

Mail flyver over Jord og I fa\

\

dog er en forbandet Ting
1 >g strider imod sund Forstand.

..Du synger saa Mænd ej saa galt

For Resten, men det er fatalt,

At visse andre, som kan bedre,

Just nu vil Sangens Muser hædre,
! >g dersom du vil ikke ti«-.

Vil ingen Fugl i Krattet bie

l >g altsaa ikke heller hore,

Naar visse andre Næbbet røre.

Derfor jeg grumme gjærne vil

Du skulde ti«- ganske stille.
u

Den Poppedreng, som havde hørt,

Det ej ju^t kommer an paa Fagter

1 ordentlige Rumpesving,

Naar efter Kan- i Sang man tragter,

S imt, at det ingen hæslig ring

Ju^t var, i Fald man flyve kunde

I ra Krattet i den høje I uft,

Fandt altsaa sine gode < i-runde

I il I atter, som ej kunde skad«

Men 1 >gsaa til det < rud forlade

1 )• n dumme, snak! Skade '

—
At tro. han fløjted lystel

blive ved med sine Skr
10*
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Moral.

Thi lære hver en Gundelach

At vogte sig for vandet Snak,

Hvorved forledes kan en Furst,

Som efter Skjaldenavn har Tørst,

Til Skjælden paa sin Recensent,

Som, skjønt det ej betyder stort,

Er dog det bedste, han har gjort,

Men og til mere Synd paa Prent,

Som Gud dog véd, er Jammerskade
For mange smukke, rene Blade.

End lære hver en lille Fiirst,

Som efter Skjaldenavn har Tørst:

Han ej til Synd har mere Ret,

Fordi han recensertes slet;

At, skjønt med Ret ad Gundelacher

Han ler, naar de om Kunsten snakker,

Han dog fortjente dygtig Smæk
For alle sine dumme Kvæk
Og alle sine tomme Triller,

Hvori han efterabe vil

En Oehlenschlæger og en Schiller,

Skjønt ej hans Evne strækker til,

Et ægte Kunstværk at begribe,

Langt mindre til, et sligt at give.
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38. Bod og Bed ri ng.

Til lir. ( riindelach.

(1809.)

rte Skilderi af Kbhvn. 13. Juni 1809. VI, 1133—36. JiV.

Bemærkning til Xr. 37 her foran S. 145.]

i'itc-t valgte man en [Jg

Til Dommer over andre Fugle;

Thi det var gammel, lovlig S

At den kun Dommerembed Bk,

Som man var ganske sikker paa,

Ej kunde 1

r orbandet den Poet, hvis Pose ^ik itu

Og spildte alt det Kram, hvorfor jeg pines nu!

Dog nej, kun. utro Pen! forbandet være 'lu!

Jeg har jo sagt dig det saa tit.

At. førend du med ^<Tt paa hvidt

Dig gjorde lysti r nog

Du skulde tænke efter først

ikke løbe hen i Taaget.

Til Baggesen i lenschl

Du havde I ov at give Streger,

Dér vidste du. du kunde staa dig;

Men v*ar du ikk«- slet saa dum,

maatte vidst, hvordan det vilde gaa d\

Xaar du tog fat paa < 1 undelach,

Som rimer sig, betænk! med Snak.

1 1 or kunde du dog and' tte,

End at du d.'r fik Snak med K-t

;
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Dog, det ej hjælper stort at skjænde

Jeg altsaa vil mig kjønt omvende.

O, store, høje Gundelach!

Du selv maa ynkes ved at se mig;

Af Usselhed du sikkert sprak,

I Fald som jeg du skulde te dig.

Jeg stander her med sammenlagte Hænder,

Af Ruelse og Anger fuld bekj ender

Jeg, at min Synd er skammelig:

Jeg ved en Skade ligned dig.

Men der er Forskjel mellem Fugle:

Du siger selv, du er en Ugle,

Og man bør tro dig paa dit Ord.

Er nogen Synd vel mere stor

End den, en Ugle at bortskræmme,

Som røre vil sin søde Stemme!

Dog, det er Arvesynden, kjære!

vSom os Historien kan lære

;

Thi altid var det Skik hos Fugle

At drille, nappe stakkels Ugle;

Du kjender vist den Elegi,

Hvor den sin Vaande klager i:

..Katten er mit Søskendebarn,

Han har gode Dage
Fremfor mig, det slemme Skarn,

maa staa tilbage;

Gaar jeg ud, og gaar jeg ind,

Alle plukke mig mit Skind,

Maa jeg ikke hyle?

Jo, jeg maa vist hyle."
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i

Min Synd forsvarer jeg slet ikk<\

Thi det kun slet sig vilde skikke,

Da jeg for slig en Dommer staar:

Jeg mig kun lidt undskyldt' vil.

For om jeg kunde faa dig til

Mig mine Synder at tilgi

Saa jeg i I ive kunde bli

•Livet ' jeg min Ære;
Thi i den lærde Verden maa.

Som dit Exempel selv kan lære,

I 1

:

et d< >g for a Eren gaa.

Du siger. Avind drev mig til

At jage dig og Furst paa Flugten:

Men det af dig er ikk<- smukt.

Da selv du siger: efter Frugten,

Som Gundelacher og som Furster

Kan finde sod. jeg ikke tørster.

Nej, byt »len Mening med en anden

Og tro: jeg blev fortort af kanden!

I Mor---- rent jeg lod mit Hagehaar afr

Af < g skjuler nu hver Stum]), der er till

du skal grue med, naar du faar bort.

Hvor skammelig jeg blev forført.

Just at du er en Recensent,

Hvis Mage jeg har aldrig kjendt,

Just det, som burde bragt mig til

At ti«- stille,

I > t brugte Satan, som er snild,

Just til min arme Sja-1 at hild

Med 1 [umi >r sagde du,

A: Ingen Digl -r maatte sig«
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At noget var som Himmerige,

Da han den Ting dog ikke vidste
;^

Og til at snakke op og ned

Om Ting, man ej forstaar og véd,

Skal dit Exempel ikke friste.

Men Satan var ej sen at fore

Petrarkas Sludder til mit Øre,

Dér, hvor han om sin Laura snakker,

Som om hun var fra Himmerig.

Nu vidste jeg dog, at den Prakker

Ej havde did en Rejse gjort;

Jeg mente, han var Digter, og

Jeg troede, du var et Fjog.

For oven og for neden ser

Du let, jeg ikke tror det mer.

Du lasted og med Ret den Snak

Om Natten, der omhyller Kloden.

At der er lyst hos Antipoden,

Naar det er mørkt hos Gundelach,

Hvem tør vel nægte det! og dog,

Fordi den Frase var i Moden,

Mig Satan lettelig bedrog;

Han raabte til mig: Oehlenschlæger

Han var vel heller ikke Digter,

Den Gang han sagde, at Dagen der,

Naar Natten udruller sit sorte Slør!

Jeg glemte, han var af den nyere Skole,

Jeg glemte vor Sol med de øvrige Sole,

Jeg lo ad din Visdom og fandt,

Du var en Pedant.

For oven og for neden let du ser,

( )m end jeg græder eller ler.
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Dog, holdt! min Mave taaler ikke

Din Humor draabevi> at drikke;

Desuden alskens Medicin,

Og fremfor alt da ogsaa din,

Mit Smagsorgan gjor rent til Skamme,
Xaar ej den synkes med det samme.

Jeg da bekjender kort, men sandt:

Jeg næsten i hvert andet < >nl

Vel snart en lille, snart en stor,

Men altid dog en Dumhed fandt:

Og mere dumt end alle Dele

Jeg fandt naturligvis det hele.

Jeg tænkte, det mig Gud forlad

At du var kun en lille Skade,

Som vidste, at det nu er Sommer,
derfor burde skræmmes væk,

Før Kirsbærtiden kommer.
Nu véd jeg", at du er en Ugle,

S m ikke spiser Kirsebær,

Men flygter, hylende af Skræk,
tor do allermindste Fugle;

Anger n, jeg udgyder,

jeg min Synd fortryder.

Nu nkkort. høje Gundelach!

Hvis --j du alt af Medynk ^prak.

Du finder min Undskyldning gyldig

• >g mærker, at jeg er uskyldig.

Ti] Slutning kun en lille Bøn!

Du er Apollos ej Søn,

1 endog hans græske Navn.

Jeg rusker lidt paa Rimen,
Men føler nu --t hæslif S

1 >et kunde du mig lel
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Hvis du i et Par Ord lod dratte

En splinterny Dennitjon

Paa, hvad man kalder Poesi.

Jeg skjønner af din Recensjon,

At du har grublet dybt i Sagen,

Og" du alt dér har lagt for Dagen,

At Poesien er en Gave,

Som man kan have og dog ikke have.

Det er for højt for mig endnu,

Men ej jeg tvivler paa, at du,

Med al din Tydeligheds Gave,

Det kunde mage saa og lave,

At jeg begreb din Mening.

Da vil vi digte i Forening

(Thi inhumant det var, i Fald

Du nægted rent mit Digterkald);

Og alt det gamle Skramleri,

Som jeg har hidtil rodet i,

Med Draper og med Sagaflokke,

Skal mig vist ikke mere lokke;

Thi nu jeg finder, det er sandt,

Hvad du med megen Kløgt udfandt:

At disse halvopædte Grene
Og disse sorte Runestene
Er ikkun idel Lapperi

Og Fanden ikke Poesi.

Nej, vi foruden Maal og Tal

Melydrier udgyde skal;

Og dersom nogen da tør sige,

Den Humor er ej Poesi:

Ham drukne vi deri.

P. Skr. Skal vi os ej med Fiirst forsone?

Han traf jo dog Romancens Tone
< )g har dog nogen Poesi,

Skjønt der er ingen Digtning i.
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Naar vi da alle tre holdt .Stand:

Han som Uhyre, du som Ug
Og jeg som Bussemand,

Da tænker jeg dog, alle Fugle

; skulde bare for at le.

39. Sagas Tempel.

Ved Johannes Mullers Død.

(180 ..

X\ - !deri af Kbhvn. 24. Juni iSo'j.
#

VI. 1190—92. Optrykt

i ECvædlinger 1815, S. [39 [$ , med det her citer meddelte

.. 1 111a
j

15 g ! Hige Mø!
1 [isset i Søgnabæks Sale

Skued jeg undretid

Tømme med ( Min det gyldne

Tidernes skummend

1 [øjt fra skinner nk

Toned din ki I ale.

< »din forstod den ; men ej

Fuldelig Kløgten at fatte

Mægtede Sønner af Askur.

Skjalden lyttende sto

i terne fyldte han! I

i hans I i" >s fornam

l rndrende Menneskesl;

Klang af din fale til
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Askurs Sønner et Hof 1

)

Bygged ukjendte Gudinde;

Du dig fra skinnende Bænk
Bøj ed, din Dyrker at skjænke

Kløgt, som at fatte han mægted.

Tider runde forbi,

Klangen man vilde begribe,

Klangen i Lyde henrandt:

Krønniken blev din Præstinde,

Hende alene man dyrked.

Skjalde lytted igjen,

Fanged de vexlende Toner,

Og i den dobbelte Lyd
Hørtes, til Under for Slægten,

Klang af din Tale med Odin.

Men — hvad skuer jeg hist?

Knæler ej sølvlokket Olding!

Hellas! o, det er din Søn;

Se, hvor han rejser det første

Alter i Sagaens Tempel!

Vidt han vanked paa Jord,

Vejed de mystiske Frasagn,

Barnlig bekjender han dog:

Tidernes Vexel alene

Styre alraadende Guder.

Tider rinde saa tungt,

Skjaldene lytte ej længer;

Saga! man smitter dit Hof 1
):

Selvkloge, kun med din Terne

Krønniken ville de bole.

') Tempel.
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Vend dig, Øje, fra Syd

Højt mod det isfulde 1
) Norden!

Se om ej Klippernes Son,

Skuende stolt over Midgaard,

Ydmyg nedknæler for Guder!

Skjalden lytter saa nær,

( Klins og Sagas forborgne

Taler han røber i Sang,

Yolas de hellige Toner

Klinge i festlige Tavshed.

Tiderne rinde forbi,

Skjaldene lytte ej længer.

Svundet er hellige Klam
Sondret i jordiske I yde;

a! livor finde> din Dyrker?

Øjet tindrende ser

Knæle blandt Morriges Fjælde

Sølvgraa en Olding i Kraft:

S iga han rejser et Alter,

Stenen med hellige Runer.

Stift nedstirrer hans Blik,

Stirrer paa Skjaldenes Draper,

Edda det Løfter igjen,

Ydmyg han beder, og Saga
Tolker ham Tidernes Jærtegn.

Trindt ham knæler en Flok,

Kundt om hans knejsende Alter

S inke sig Stene i Krinds,

Ristet paa h\ er er < i udindens

Navn. thi hun bygger i Morden.

') [Kvad!.:
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Dorsk er Slægten, og ej,

Saga! din Tone den fatter,

Selvklog opstaar den igjen:

Altid den kun med din Terne

Krønniken lyster at bole.

Hvor skal Øjet henty,

Drevet fra Syd og fra Norden?

Dér 1
), hvor i Alpernes Ly

Hellas og Norden henflygted,

Dér vil jeg søge din Dyrker.

Se! han knæler der alt,

Beder i rungende Toner;

Tiden vil døve hans Røst,

Krampe vil stille hans Tunge,

Se, hvor sig stramme de Sener!

Højt paa Tidernes Grus

Stræber han Altret at rejse;

Ak, men han mægter det ej

:

Halvt er det rejst, og han segner,

Segner af Kampen udmattet.

Tiden rinder 2
) saa tungt,

Ingen vil knæle, Gudinde l

Ydmyg i Templet ; men stolt

Boler den selvkloge Skare,

Spottende dig, med din Terne.

Rind kun, Taare, fra Kind
Ned paa det halvrejste Alter!

Halvt det til Tidernes Gru
Staar, og den Haand, som det rejste,

Kraftløs i Graven henvisner.

J

) [Kvædl. : Did.] 2
) [Kvædl.: henrinder.]
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Væd kun, Taare, min Kind!

Alperne Templet ej værge:

Storme fra Øst og fra Vest

Buldrende mødes og ryste

S ^as det hellige Tempel.

Tillæg

i Kvædling

Homer, de dramatiske Digtere, Herodot, Yelu-;

-krivernc Og Johannes Muller, — det maa man vel kalde et

underlig sluttet Selskab; og den sidste har faaet mindre Del i

S gen. der dog skulde være til hans Ihukommel-e. end han.

mides besang, tik i sin Sejersdrape; og de rimlese, >k;

Vers fuldende Stykket til et aldeles uværdigt Ligvera S ejtseren.

Det burde da næppe gjentages, dersom det ikke betegnede en

Lvidelse i min poetiske Synskreds, som i det min

tinder værd at lægge Mærke til. Det var

ledes ad over Verdenshistorien, og stræbte at samle til ét

Billede de ypperste lider i deres Tolke. Forunderlig bagvendt er

det nu vist nok. her at glemme de ebraiske Historieskrivere, og

kan ene forklares af min Uvished om, hvorledes jeg maatte

burde betragte dem, g.dt er det ogsaa at forbigaa Middelalderens

uden for Norden, med andet mere; men mærkelig er M ken,

anvendte, da jeg kun vilde erkjende dem

l': o besku I ene med et gudfrygtigt, poetisk Øje, og

brod -.tale.! & D ej alene over Polyb og . : I ..iti-

men selv over Skjalden len. Min lange

N i lem Myta S omenhængen der mellem M
i >\cn kristeli

Hist riei . beskues med et gudeligt Øje; men uagtet jeg selv

var for nænsom til at forandre noget i de Tildrageh -

.-. jeg ik] le det for nogen Bre

mtrylled Sammenhæng mellem det himmelske

liske : l Heri kunde j
dram.it i

Ai jeg talte saa lidl adte

kun lidt til ham Og var al-!, les .
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40. Indskriften paa Oddens Mindestøtte.

(1809.)

[Først trykt i ..Dagen" 1 810, Nr. 40 ; siden i Kvædlinger 1 815,

S. 152—53, med det her følgende „Tillæg".]

JUe Snækker mødtes i Kvæld l

)
paa Hav,

Og Luften begyndte at gløde.

De leged alt over den aabne Grav,

Og Bølgerne gjordes saa røde.

Her er jeg sat til en Bavtasten,

At vidne for Slægter i Norden:

Danske de vare, hvis møre Ben
Under mig smulre i Jorden,

Danske af Tunge, af Æt og af Id,

Thi skal de nævnes i løbende Tid

Fædrenes værdige Sønner.

Til læg

[i Kvædlinger].

Det var en af min Barndoms og Ungdoms Venner, den ædle,

nu til Fred hensovne, Kapitajn Lorens Fribert paa Anneberg, som,

til et Minde om den sørgelige, men dog hæderlige Nat, da Skibet

Prins Kristjan søndersledes, og Villemoes faldt, lod paa Oddens

Kirkegaard over de faldnes Grav oprejse en Støtte af norsk

Marmor. Arbejdet bestyredes af den livlige og kunstforstandige

Hr. Inspektør Friis ved Nyboder, og Afbildningen er en Forstavn,

værget af en Løve med en Herkuleskølle og støttende sig paa et

Skjold med det danske Vaaben. Paa Spidsen hænge tre Skjolde

for de faldne Anførere, med en Hjælm, og en Krans af Cypresser.

Indskrifterne bad Fribert mig venskabelig at forfatte, og foruden

Verset skrev jeg:

l
) [Kvædl.: Om Nat.]
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1

et Prins Kristjan. ført af den kjække Jess

kæmpede ved Oddens Kyst den 22de Marts 1808 i tre Timer med

2 engelske Linjeskibe. Villemoes. Kongedybets Helt, Dallerup og

Soland med 79 af menig Mand faldt, Rothe, Top, Ferry. Thostrnp

og 132 saaredes, Vraget blev erobret, men Dannemarks Sahæder

stadfæstede-."

Hvad nu disse Indskrifter angaar, da synes mig, de have dog

en Del af den Korthed og det Fynd, som ber udmærke s)

Støtters Tale; sandfærdige tror jeg ogsaa de ere, thi Mandtallet er

opgivet af Høvedsmanden selv ; og deres største Mangel i-r da

at Gud, som stedse skulde ihukommes, er i dem forglemt. Vist

bleve de derved endnu et troere Billede af den Tid, i hvilken de

sattes, og maaske, des værre, et passeligere Eftermæle for en Del af

de faldne; men dermed er jeg ingenlunde undskyldt. Verset er

skrevet i Efterhosten 1800.

41. Til Biskop Balle,

den kristelige Olding.

Paa hans Fødselsdag <\<c\\ I2te Oktober [80

Skilderi af Kbhvn. 28. Oktbr. [809. VII. 95—96. Optrykt

i Kvædling 5. 1 j'> 48, med vedføjede .. i LU i g".]

Oldinge, som vel forestaa, skulle holdes dobbelt Ære værd, n

de, som arbejde i 1 Pavl

Al. -il skærpet Blik at trænge dybt i I i

Erkjende hvert et Guddoms 1> S] >r,

Som knytter Himlen til den faldne Jord,

Skjalden fra det høje naadig gr

skulde han da ej opløfte Røsten,

ar han paa Jorden skuer ædles < rang

S jo i\<-d gyldne Sol i < teten

Af I [imlens med en litV. §

1. 11
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At se en Mand, som gjennem Verdensvrimlen

Sig mandig skød, og kæmpede for Gud,

Hvis Lyst og Lov var Jesu Kristi Bud,

Hvis Borgerskab var altid højt i Himlen,

Som vakte Slægten med sin Stemmes Torden,

Og gav det angergivne Hjærte Fred, —
Det er at se et Skin af Gud paa Jorden,

Det er et Syn, som Engle glædes ved.

Den Mand har Danmark set i dig, du gjæve!

Og skuer end som Olding dig med Lyst,

Dit Minde bygger i hver Ædlings Bryst,

Og for dit Held til Gud sig Bønner hæve:

De løfte sig, som min, fra dybe Hjærte,

Nedbede Held for dig og for din Æt,

Nedbede Lindring for din indre Smerte,

At rene Hjærte og maa vorde let!

Din Fødselsdag henskrider mild og rolig,

Ej luende, som i den unge Vaar;

Thi Sommeren maa dø i Efteraar,

Men nærmende sig* Vinteren fortrolig.

O, maatte nu din sidste Tid henile

Saa ren og kølig som din Dag i Høst,

Indtil en Gang, i dybe, søde Hvile,

Dig skjænkes det, som var dit Haab, din Trøst!

Ti I læg
[i Kvædlinger].

Dette Vers lader mærke, at min Sang dog efterhaanden

nærmede sig min Tro og kristnedes; derfor skal det stedse være

mig kjært, skjønt det viser, at jeg endnu ej regnede det saa nøje

med Sandheden i Vers; thi at Balles Stemme vakte Slægten, er

des værre saa lidt Sandhed, som at den nu er vaagen. At Oldingens

Hæder ej derved formindskes det ringeste, er klart; thi ej hvad vi

udrette, men hvad vi vil, tilregnes os.
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42. Til Adam Oehlenschlæger.

(i8oq.)

[Tilegnelses-Digt foran i „Optrin af Kæmpelivet- Undergang i

1809. Fortalen er underskreven Valkendorfs Kollegium

den 14de November.]

A lit Hjærte banker, hojt min .Vand >ig hæver,

Jeg nævned dig, og nævned dig med Sans,

Og hver Gestalt, du trylled frem, hensvæver

For Aandens Øje, klædt i Straaleglans

:

Med Korset jeg din Olaf ser fremtræde,

Mig A^alivet vorder lig en Drom,

Og Smertens Graad bli'r Andagts Taarestrøm,

Jeg klage vil. og maa en Lovsang kvæde.

I Nidaros jeg for Højaltret knæler,

Og skuer Valborg ved sin Axels Lig,

Min hele Sjæl i vaade Øje dvæler,

Og løfter sig mod ECrist i Himmerig;

Men aldrig kan jeg Valhals Guder glemme:
Den Rune, som i Skjoldet Urda skar,

Fra spæde Alder mig inddrevet har

g kun har hjemme.

J«'g ^ad og stirred i de gamle Skrifter,

Mig fængslede den store Kæmpeaand,
Som byggede i Hedenolds Bedrifter,

< \g bandt dem fast med ts stærke Baand

I il Valhals < hider, til det i ig hø

En Trang hel dyb jeg i mit [ndre fandt

Til at iidtold*- I iderne, som svandt,

For Samtids og den fjærne Fremtids
M
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Jeg vovede et Greb i stærke Strænge,

Men Aanden flygted fra den dumpe Klang;

Med Sorg forgjæves greb jeg tit og længe,

Men aldrig stilledes den indre Trang;

Ustadig mellem Tiderne jeg svæved,

Og ingensteds jeg havde noget Hjem:

For Oldtid kun mig Nutid bragte frem,

Og halvt sit Slør kun Oldtid for mig hæved.

En mægtig Lue tændtes i mit Hjærte,

Og voldsom jeg fra Oldtid mig løsrev,

Men da omspændtes jeg af idel Smerte,

Og Nornen mig paa nøgne Fjæld omdrev;

Da tyede jeg angerfuld tilbage,

Og bange stedtes jeg for Oldtid frem;

Men løftet var det dunkle Slør: et Hjem
Jeg havde nu for alle Livets Dage.

At tolke det, som nu mig lyst er vorden,

Mig bød en Røst som Røsten fra en Gud;
Enddog du kvad, o store Skjald! om Norden,

Ej maa jeg tie, glemme strænge Bud.

Ej vil jeg mig forvoven med dig maale:

Det blege Lys i Natten har sit Hjem;
Men aldrig dog i Strid det traadte frem
Om Varme og om Glans med Solens Straale.

Som Trygvason du est i Norden baaren,

Men vendte aarle dig, som han, mod Syd,

Og hvor du gik, dér smiled liflig Vaaren,
Og hvert dit Kvad var ligt en Guddoms Lyd
Som Olaf du igjen mod Nord dig vendte,

Og skued Kraften med din dybe Sans;
Du vakte den, men klædt i Sydens Glans,

stundum ej sig selv i sig den kjendte.
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Thi griber jeg, o Skjald! de stærke Stræng

Og mange ræddes for den hule Lyd;
Men Lyde, som fra Nordens Gravhøj trænge,

Ej smelte kan, som Tonerne fra Syd.

Og vovede jeg Strængen at nedstemme,

Og dæmpede jeg Røstens hule Klang,

Betydningsløs da blev mit Liv, min Sang;

Thi ikkun dybt i Norden jeg har hjemme.

Der stod '
in Gran paa Norrigs hoje Fjeelde,

Den ejed tusendaarigt Hjem i Nord,

Ej huggedes den om ved Sydens Vælde,

Men undergravet var dens Rod i Jord:

Som Ygorasils de andre prude (irene,

Den raadned under fule Ormes Tand.

Hvorfor? — Ej nogen dødeligs Forstand

grunder, hvad kun Norner véd alene.

føntørret, løs, og hartad hel udhulet

Stod Granen der; da kom en Vind fra Syd:

Den faldt; men dog den ej var hel forfulet;

Det gjalded trindt, som mange Tordners I yd;

Thi stort var Faldet, Jorden maatte revne,

Da tunge Rod sig op fra Dybet tvang,

Den friske Gren, før i\<n i sønder sprai

Mod haarde Fjæld og stred med fulde Evne,

Det stærke Bulder vil jeg her gjenføde,

Som det paa Danmarks Sletter lød en (

Til det i fjærne, sagte hron hmdode,

Og dæmpedes al Sydens Takkesang.

Ej véd jeg, om ni rnen dette under,

faa i Norden eje Dommerkald;
1 hi vender jeg mig til dets største Skjald,

Til dig, som kvad om Hakon og Vavlunder.



100 43. Paa Oehlenschlægers Fødselsdag. 18og.

43. Paa Adam Oehlenschlægers Fødselsdag

den 14de November 1809.

[Nyeste Skilderi af Kbhvn. 18. Novbr. 1809. VII, 191—92. Op-

trykt i Kvædlinger 18 15, S. 148—51, med vedføjede ,.Tillæg".]

Jrlisset, hvor Druerne gro

Og modnes i varige Sommer,
Hist, hvor sig spejle saa fro

I Floden de dejlige Blommer,
Dér over Høje og Enge
Citarens klingende Strænge
Toned om Elskov og Lyst.

Hvor Granen saa sørgelig grøn
Sig løfter i Vinter og Sommer,
Hvor sig for Elvenes Drøn
Skjule de frygtsomme Blommer,
Lød mellem svarende Fjælde
Harpen om Kraft og om Vælde,
Sjælden om Kjærligheds Lyst.

Midt mellem Syden og Nord
Hersker ej Vinter, ej Sommer,
Nærende Urter paa Jord
Trænge de yndige Blommer;
Her blev til Høj, hvad i Norden varFjæld,
Sø blev af Sydens det rislende Væld;
Vaklende saa mellem Norden og Syd,
Sjelden i Ekko hensvæved en Lyd
Mat over tavse, ombølgede Slette.

Tiderne runde, og Tonen i Syd
Slumred, som Braget i Norden;
Atter opvaagnende, Braget mod Syd
Stævned, og Tonen mod Norden:
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Folkene lytted og hørte med Fryd
Citar og Harpe i nordlige Syd
Smeltende, rungende lyde 1

).

Midt mellem Syden og Xord
Breder sig Dannemarks Slette:

Stundum de Blommer paa Jord

Saaes i Krans sig at flette,

Stundum og hørtes fra Norden

Lyd som af fjærnere Torden.

'liden er kommen. < ), ser

Og lytter, I Dannemarks Skarer!

Slatterne tie ej mer,

Guddommen sig aabenbarer.

Hører, hvor Bjærgelven lyder!

S r, hvor den skummende flyder

Midt gjennem blommede Fng!

Dannemark! Fædreland! knæl

Kort paa de fæderne Høj

Guderne løste din Sjæl,

Tak dem med taarefuldt Øje!

Nu tor du blande dig. sydlige Nord!

Stolt mellem Landenes syngende Kor.

!
» innemark ! Fæderneland

!

[klæd dig dit 1
) herligste Smykke!

(iak til den bølgende Strand

n, s< >m fødte din I ykke

!

Send over Havet din elskedes Navn!

Kald ham tilbage i moderlij n!

l
) K\ edl. : I .

det]
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Tillæg
[i Kvædlinger].

Dette Vers har i mange Maader Lighed med det ved Joh.

Mullers Grav og er i Grunden ubetydeligt. Det skulde da ej

blevet gjentaget her, dersom man ej dristig havde paastaaet, at jeg,

selv naar jeg roste Oehlenschlæger, ophøjede mig over ham, og det

i alt Fald vilde menes, at jeg udelod det, fordi jeg ej vilde være

bekjendt at have rost ham. Det er sandt: jeg maa kalde denne

Ros overdreven og usømmelig; men ligesom det er Sandhed, at

Dannemark har faa Digtere fra umindelige Tider indtil Evald, som

i højere Forstand fortjene dette Navn 1
), saaledes ser jeg endnu

ikke rettere, end at Oehlenschlæger har været den største Digter,

Dannemark fostrede, og dets eneste egentlige Tragiker. Aldrig skal

jeg aflade at sørge over, at Hakons Skjald vilde synke, til han blev

Hugos, førend, det Gud give! jeg igjen hører de gamle, dybe,

kjære Toner fra hans Harpe og Tunge.

44. Til min Ven Povel Dons,

paa hans Fødselsdage 19de Novbr. 1808 og 1809.

[Her efter Originalen. Forhen trykt 1875 i L. Schrøders „Til

Minde om Povel Dons :
', S. 59—60.]

Jeg, siger Manden saa stolt udi Hu,
Højt imod Skyen sig hæver;
Alen kun ved Synken til Kjærligheds Du
Hjærtet af Salighed bæver.

Hellige, kjærlige Lyd, som forkynder

Mystiske Enhed i dobbelt Natur!
Fuldelig Sjælen, som Himmelen ynder,

Trøstes ved dig i det fængslende Bur.

]
J De navnløse Forfattere af Kæmpeviserne være herved ufortalte, og for saa
»amnark ter tilegne sig Kingo, har det en Digter, der leder om sin Mage.
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Fordum fra Læben saa ofte du ti øj,

Thi kun en Lyd jeg i Lyden beskued;

Men da jeg steg imod Manddommens Høj,

Tkjendte Ønsker i Hjærtet oplued:

Trindt mig jeg lytted, thi jeg vilde hore

Lyden, som nu var mig mere end Lyd,

Som, naar den toner i Væsenets Øre,

Byder indstrømme den saligste Fryd.

Aldrig jeg hørte den, Himlen mig nægted

Kjærligheds søde, fuldtonende Du

;

Jeg vakled, at stande ej længer jeg mægtud.

Naadig mig Himlen lod >tivne i Gru.

Øjet sig vendte til henfarne Dage,

Fængslet af Klipper, der stode som jeg;

Skuende, tavs jeg henvandred saa fage,

Stjærnerne glimted paa urteløs Vej.

Norden sin herlige Verden oplukk

Glad mellem Guder og Kæmper jeg skred,

Atter opvarmede Hjærte dog sukked;

Hvo som har elsket, alene kun véd:

Do
j
dæmpes, kan Kjærligheds Smerte,

Lindres, ej læges, kan saarede Hjærl

Trindt mig jeg stirred, da saa
1

jeg en Læbe
Aabne sig mildt med det venlige Du;
Vel det forgjæves at ligne mad stræbe

rligheds søde, fuldtonige Du;
Men d< g saa venlig det fryder mit Øre,

Mildere rinder min Taare paa Kind;

l enge mig 1 [iramelen undt- at høre

I yden, som trøster bedri Sind

!
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45. Julefesten.

(1809.)

[Nyeste Skilderi af Kbhvn. 30. Decbr. 1809. VII, 383—84. Op-

trykt i Saga 1 812, S. 87—89. — Omarbejdelse med Titel „Den

nordiske Jul Li

i Nord. Smaadigte, Kristiania, 1838, S. I—3, af-

trykkes her efter. — Forkortet i Sangværk til den danske Kirke,

(Salmer og aandelige Sange I) Nr. 191.]

Jriøjt udi Gudernes hvælvede Sal

Stjærnerne tindre saa vilde,

Snekongen raader i Eng og i Dal,

Dræber de Smaablomster milde,

Bølgerne rulle saa tungt under Is,

Stjærnen dem ikke kan finde,

Klipperne gjalde ved *) Kæmpernes Pris,

Blodige Bække kun 2
) rinde.

Stjærnerne blinke paa lysere Grund
Hisset i Sommerens Rige,

Blomsten sig aabner i Midnattens Stund,

Himlen sig aabner tillige;

Kjærlig fra Skyen nedtoner 3
) en Røst,

Ej er det rullende Torden,

Salige Aander forkynde med Lyst:

Freden skal bygge paa Jorden!

Tiderne led 4
), paa den hellige Dag

Toned i dybeste Norden:
Gud har i Mennesket fundet Behag,
Freden skal bygge paa Jorden!

l

) [Saga: af.] 2
) [Saga : Bækkene.] 3

)
[Saga: nedsuser.] 4

)
[Saga:

gik.]
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Hjærtet ej følte l

), hvad Læberne kvad
Højt om den store Forsoner:

Brødre sig tvætted i blodige Bad
Midt under Lovsangens Toner.

Fredsælle Drotter har Vaabnenes Brag
Blidelig stillet i Norden,

Glade vi sjunge paa festlige-) Dag:
Freden skal bygge paa Jorden!

Maa end de Lande i Syd og i Vest

Skjælve for Menneskers Torden. 1

Kjærlig skal Sangen paa hellige Fest

Tone hos Brødre i Norden.

End er ej kommen den Liflige Yaar,

Saga har spaaet: den kommer;
Aldrig hun sveg, og de løbende Aar
Hente den herlige Sommer;
Noreg og Gautur og Dana. ti«- t

Eje én Moder tilsammen:

Hende skal Fremtiden jublend*-

I : \ ne de trende med Gammen.

Da skal og Goternes kraftige Maa!

Atter i Korden gjenfødes,

Blomsten skal vindt- sig kjærlig om Staal.

Klippen af Solen opglø les

;

[kke da mægter ve] Syd 4
) eller V

ilands Kæmpe at fælde:

Mindes han Julens den hellige Fest,

Staar lian som Nbrdurlands Fjælde.

1

S vidste.] *) !

Ifeni len.
I

; .lette Ver- anl. >i 1 - 1

';-l til d<

S. 15, ]
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Mærker den Tale, I Mænd udi Nord!

Føler dens Dybde, I Kvinder!

Priser paa Festen i jublende Kor
Ham, om hvis Fødsel den minder!

Tolker, I Præster, hans Lære med Vægt
Ren paa de hellige Steder!

Da skal i Norden opvoxe en Slægt,

Dygtig til Held og til Hæder.

Den nordiske Jul.

(1838.)

Højt udi Gudernes hvælvede Sal

Stjærnerne tindred saa vilde,

Snekongen raadte paa Bjærg og i Dal,

Dræbte Smaablomsterne milde,

Bølgerne dvæled i Mulm under Is,

Hvor dem ej Stjærnerne funde,

Klipperne gjalded af Klingernes Pris,

Blodige Bækkene runde.

Stjærnerne blinked paa lysere Grund

Østlig i Sommerens Rige,

Blomsten sig aabned i Midnattens Stund,

Himlen sig aabned tillige,

Klarlig fra Skyen nedsused en Røst,

Ej var det rullende Torden,

Salige Aander forkyndte med Lyst:

Freden skal hygge paa Jorden!

Tiderne randt, det paa højhellig Dag
Tusendfold gjenlød i Norden:

Gud har i Mennesket fundet Behag,

Freden skal bygge paa Jorden

!

Hjærtet dog haded, mens Læberne kvad

Højt om den milde Forsoner:

Brødre sig tvætted i blodige Bad
Midt under Lovsangens Toner.
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-'•Ile Drotter dog Vaabnenes Bi

Blidelig stilled i .

Glade vi sjunge paa højhellig Dag:

Freden skal bygge paa Jorden!

Thi, maa end Lande i S

Bæve for Menne en.

Fredelig dog paa den hellige Fest

rterne banke i Norden.

End os ej gjæsted det ny Gyldenaar,

dog svor, det oprinder.

rig hun sveg, og som Mimer hun spaar:

gne -kal Heltenes Mind

nand og '. g Dan* --.ind

Si afader have tilsammen,

\ ind skal i Fædrenes Land

Brat sig forklare med Gammen.

Fimbultyrs Kun Maal

Skal da i Norden gjenfii.

brænde paa Blad og paa Naal,

Krans _elnv vi:

Trods alle Jætter i Øst eller Y

Km ' X rdb i V 1 Me;

r h m Julem <\<-n hellig

han n.

M rke den Tale. Ir.

I .mer den trolig, I fCvio

a Julen

tn h\U Fødsel den mini!

1 I Pi

1 k o t i N
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46. Til min Ven H. H. Laurberg
ved hans Bortrejse til Fyn.

April 1 8 10.

[Hidtil utrykt. Her efter Originalen, underskreven Valkendorfs

Kollegium. Jfr. Digtet her foran Nr. 31.]

JJe høje Norner efter eget Tykke
Uddele, skjænke til hver Askurs Søn,

Hvad dem behager: Uheld eller Lykke,

Dem rører ingen Klage, ingen Bøn;

Mens hin i Hjærtet kun blev Kummer givet,

Vi denne se sig smile gjennem Livet.

Din Norne, Ven! dig skuede med Blide

Og skabte dig vist hine bedste Kaar:
Med jævne Fjed hun bød dit Liv henskride,

En Blomst hun planted over hvert dit Aar;

Den skuer du, naar du i Fremtid kiger,

Og smilende du mod dem rolig higer.

Den stærke Stræben ud i vide Fjærne,

Som aldrig under Sjælen nogen Ro,
Er dig ej skjult, og du den skuer gjærne,

Men bygger dog, hvor dine Blomster gro.

Saa lytter Fuglen fra de lune Skove
Til høje Døn af Havets rørte Vove.

I tvende Aar vi bygged her tilsammen,

I venligt Samfund mangen Stund forgik;

Ej delte jeg med dig din jævne Gammen,
Thi andet Øde jeg af Norner fik;

Dog kunde tit din Glæde saa mig stemme,
At Livets Alvor halv jeg maatte glemme.
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Fra snævre Samfund snarlig du bortiler

Og stævner gladelig til Fædreø,

Dér mangen Blomst dig nær i Møde smilur.

Og mangen spirer af det skjulte Fro;

Dog mørkner Øjet sig i Afskedsstunden.

Og Tungen i sit glade I.ob er bunden.

Hvi er det saa? hvi dølger sig din Glæde?
Hvad er det vel, som klemmer den i Bryst?

Du stirrer paa vort Samfunds brustne Kjæde,

Du var det første Led, som blev afløst

:

Vemodig skuer du de svundne Da.

S m aldrig saa kan komme mer tilbage.

O, skam dig ej, min Ven, om end en Taare

Vil kæmpe sig igjennem Øjet frem

!

Thi ve det Brv^t. som ingen Pil kan saare,

Som koldt forlader ^elv et stakket Hjem!
Mens vore Ønsker dig paa Vejen følge,

Vi ej vort Savn og ej vor Taare dølge.

Dog, ikkun saa er vores I od paa Jorden:

For hver en Kjæde er ( Opløsning nær,

Vi splittes alle snart mod Syd og Morden,

mer paa Jord som her;

Forgangen er vor anden Barnealder,

Og stræng, alvorlig I ive S ssel kalder.

S rejs da, Ven! i
I din Alder svinde

S a mild <>'j; rolig, som din Ungdom -vandt!

Lad Øjet tørres brat af Vestenvind

Men glem dog ej den Kreds, hvor raafen randt I

alle ( i-læder, vi paa Jorden finde,

Er ing ast som Venners Minde.
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47. Til Hersleb.

(Ved Skilsmissen paa Valkendorfs Kollegium

1810.)

[Trykt i Saga, Nyaarsgave for 1812, S. 89—92.]

Vi vandre frem i Livets Buegange,

Og Dunkelhed indhyller vore Fjed;

O, vel vi maa i Sindet vorde bange

Og grue for den sære Ensomhed;
Thi, alt som vi ad krumme Sti hengange,

Vi møde der, vi hilse der saa mange,

Men de gaa os og vi gaa dem forbi.

Da stirrer rundt saa ængstelig vort Øje,

Det søger ét, som søger det igjen:

Kun naar med os sig én vil sammenføje,

Med mere Ro vi spørge kan: hvorhen?

Ved Delning kun sig mildner Gangens Smerte,

Og Hjærtets Samfund med et Frændehjærte

Har Anelsen om Saligheden født.

Maaske kun elsket af en elsket Kvinde

Den Salighed kan vorde os til Del,

Maaske vi aldrig her paa Jorden finde

En Skikkelse, der ligner Ønskets hel;

Men det jeg véd, og det jeg véd med Glæde:

At flere Træk var ej for mig til Stede

I nogen Mand, end, elskte Ven! i dig.

Paa Vennesti vi har saa tæt henvandret,

Og med os Tiden sagtelig henskred;

Men nu den gamle har sit Sind forandret,

Han skiller os; — o, mon han ikke véd,

Hvor tungt os begge det paa Hjærte falder?
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Hvad heller er han bleven haard af Alder

Og af de gruelige Syn. han saa'?

Ak. naar man sammen har som Venner levet,

Hvert Rum er bredt, naar kun det skiller ad;

S a mangt et Baand maa vorde sønderrevet,

Om end man bygger i den samme Stad;

Xaar man ej mer i samme Hus har hjemme,

Saa meget man da gjemme maa og glemme,

Og Øjeblikket kan ej deles mer.

S i er adskilte vore Fædres Land

Knddog de ligge i det samme Nord,

Ej deres 1 lander over brede Vande
Kan >anke sig, ej høres deres Ord;

Men Hjærtet dog de rjærne kan forene.

O, vilde dem og os det Gud forlene!

Da vindes x jer over Tidens Nød.

S 1 hav du Tak, <>, Ven! for hver en Glæde,

Hver Frygt, hver Tvivl, hvert Ha Skin,

For alt. hvad vi, mens du var her til Stede,

Har »ammen delt med ærligt Vennesindl

Saa længe < hid i >s under nær at
;

Vi fæi -il de svundne Dages Sk

dele alt, hvad deles kan endnu.

Men er det saa, Gud vil «>s vidt adskil'.

Da véd jeg tt Mindet ej forgaar;

S ta tit vi da os skal for Øje stille

Et Billed af de svundne Samfundsaar,

Og Sukket selv, der trænger sig fra Hjærl

raaren selv, som tolker Savnets Smert
skal gyde Trøst i det beklemte Sind.

1. is
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48. Til min 76-aarige Fader

Præsten Johan Grundtvig.

(1810.)

[Trykt som Tilegnelse foran Dimisprædiken: Hvi er Herrens Ord

forsvundet af hans Hus? 18 10. Fortalen dateret 11 te April. Op-

trykt i Kvædlinger 1815, S. 154—56.]

JNaar om Odin og om Asator

Dunkle Sagn jeg stræber at forklare,

Naar jeg' Kæmpers Liv i gamle Nord
Vil for deres Ætraænd aabenbare, —
Mangen Ædling ser jeg da i Rad,

Som ej vredes, om mit Skrift og Kvad
Jeg ham vover dristig at tilegne.

Hvad er Aser mod den store Gud!

Hvad er Oldtids Kæmper vel at regne

Mod de hellige, som Kristi Bud
Følge, og hans Død sig tør tilegne!

Dog med Tvivl jeg skuer vidt i Nord

:

Naar jeg tolker Kristi Guddomsord, —
Hvilket Navn tør jeg vel dristig nævne?

Dog, hvem er Oldingen, som hisset staar

Paa Gravens Rand foruden Stav saa rolig?

Andægtig blotter han de hvide Haar
Og stirrer op til Himlen saa fortrolig,

Han knæler, se! han beder, rørt i Sind,

l milde Taarer rinde ned paa Kind;
Mon ogsaa han sin Frelser har fornægtet?
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Det er min Fader, end paa < r ravens Bred
Han takker Gud. som gav ham sjældne 1

) Styrke

Til, mens et halvt Aarhundrede forled,

Sin Frelser at forkynde og at dyrke;

Han beder for de mange Sjæles Ro,

S m han opfostrede i Jesu Tro,

Og Bønnen smelter i en hellig Taare.

Elans Nok og Alt var Jesu Kristi Tro,

Dog blev han ej i Gjerningen til Skamme,
ham var Tro og Gjerning aldrig to,

Thi Livet lyste af den indre Flamme.

O, gid enhver, som spotter fræk med Tro,

1 [ans Idræt skued, og den hoje R
Hvormed han Livets Aftenbøn kan holde!

O, Fader! se, her er din yngste Søn!

Du har fuldendt, og jeg 1
) skal nu begynde;

[ndslut mig ømt i Hjærtets stille Bøn:

At krafteli maa forkynde,

At Synd og 1 1« >vm altid nær,

Maa gode Aanders I [ær,

At ej min Id min Tunge skal beskæmn

') [Kvædl.:

i:
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49. Sørgekvad ved Prins Kristjans Død,

Avgustenborgs ædle Hertug, Videnskabs ophøjede

Talsmand, den faldne Kæmpes Broder, helliget.

[Særskilt udkommet med denne Titel Kbhvn. 18 10, om Foraaret;

20 Sider i Oktav. Et Eftertryk i Kristiania s. A. Optaget i

Kvædlinger 1815, S. 157—71, med det her medtagne „Tillæg".]

Ej for Guld og ej for Herregunst

Rører Nordens sanddru Skjald sin Tunge

;

Høje Aser lærte ham sin Kunst,

For om dem og deres Æt at sjunge.

Kun sjælden lød min Sang om Nutids Færd,

Kun én Gang den til Nutids Drot sig voved,

Da Nordens Fredrik med sit Kongesværd
Til Nordens Kæmpetid sig fast troloved.

Hvad er det vel, som atter mægtig driver

Fra Hedenold fremfarne Tiders Skjald?

Hvad er det vel, som atter Mod ham giver,

En herlig Drot at gjæste i sin Hal?

I gamle Nord en Kæmpering han fandt,

Og derfor er hans Hjem i gamle Norden;

Men vel han véd, at ej med Oldtid svandt

De høje Guders prude Æt af Jorden;

Han saa' en Helt, og selv sig rørte Tungen,

Thi Helten var en Søn af gamle Nord,

Paa Danmarks Kongetræ han var udsprungen,

Og det har Rod i Oldtids .Kæmpejord.

Til dig, o, Drot! tør Skjalden gange nær;

Thi stærke Baand med Helten dig forene:

Den haarde Malm ved Kunst maa vorde Sværd,

Odin var ej Krigens Gud alene;
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Adskillig ytre sig de spredte Gnister.

Men alle sprang af samme Guddomsild,

Den samme Krans, som Djærvhed sig tilvrister,

Om Lærdoms Tinding vinder selv sig mild.

Saa ganger tryg da Skjalden til din Borg;

Men tor han dristig og dens Stilhed bryde?

De lange Sale ser han klædt i Sorg

Og Taarebække sig fra I Ljærtet gyde.

r lian vel sjunge om den faldne Kæmpe?
Tør han fremkomme med sin svage Trøst?

Kan Sangens Toner mildne vel og dæm
Den stærke Storm i vaandefulde Bryst?

Nej ikkun tars, o, Drot! han nærmer >:.

LJtrøstet selv, han véd det vel, at dig

Ej Ord kan troste i din dybe Smerte;

Men lagdes værdelig hans Mindesang
< >m jordens Sorg og Heltens Kæmpegang

skal den tækkes dog dit Broderhjærte.

Mit i I mellem Norrigs Fjælde

forgangne Tiders Spor.

; stod i herlig Vælde
En i (roder til de ypperste i Nord

;

Med løftet Sværd jeg saa
1 den djærve st

en I aarer randt paa mine Kinder;

Udfoldede de gamle I ider laa,

I >g levende sig rørte alle Minder.

Paa Kampens Dag han im Staal i Bryst,

Men aldrig køled det hans varme rljærte,

Hans Mænd ham fulgte som til 1 I yst,

han dem ej Forlod i dei
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Thi han, som stod i Vaabengny saa haard,

Medlidende ved Jammerlejet stedtes,

Med Taarer svaled han de hede Saar,

Og tapre Nordmand i sin Smerte glædtes.

Dog, hvi vil jeg med svage Røst gjentage,

Hvad Norrigs Fjælde skal til sidste Dage
Forkynde højt igjennem Slægters Rad?
Lad dem fortælle det til alle Lande,

Hvordan de saa' den bolde Kæmpe stande,

Naar Fjenden han tillaved røde Bad!

Lad dem fortælle, hvor den gjæve laa,

Naar Bolstret han ombyttede med Straa!

Lad dem gjentage, hvad hans Mænd dem bød,

Naar glad med dem han delte Brød og Nød!
Lad dem det sige, at 1

) det højt kan runge!

Jeg véd det vist: dem fattes aldrig Tunge,

Saa længe de i Favnen eje Mænd.

De tale, hør! sig hæver stærke Lyd,

Og over Danmarks Sletter højt det gjalder;

Men ak! den Røst forkynder ikke Fryd,

Thi hul den er som Skriget over Balder.

Hvad er det? — Ak! har atter Lokes Haand
Da øst for Valhal fundet lumske Vaand,
Og dermed atter viet ind til Baalet

Det stærke Bryst, som kunde trodse Staalet?

Ak nej, det er ej om de døde Guder,
Der mæles sørgelig i stærke Døn;
Por Norden det en større wSorg bebuder:
Det taler om en falden Askurs Søn,

Men, ak! om én, der var i unge Alder
Saa elsket som det gamle Nordens Balder.

L Kongeborgen rinder selv en Taare;

>) [Kvædl.: saa.]
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Thi Kristjan ligger paa den sorte Baare:

Hans Broder græder, og det hele Nord.

Hvor nordisk Aand i rene Tempel bor,

Forstummende, kun taler gjennem Taarer.

Sørger, græder. Mand i Nord!

Skammer eder ej ved Taaren!

I har bort de tunge Ord:

Kristjan ligger kold paa Baaren;

Grønne KVist i yamle Træ
Podet blev til Frugt og Fæ,
Ak! rrién den er nu henvisnet.

Xaar eri Drot af Kæmpeæt
Har sig rort i al sin Vælde,

( >g i 1 loj iK-dsynktM-. tfæt

Af Bedrift« -r Og af Ælde« —
( rlædelig er Skjaldens Id :

Thi som d^n fuldendte Tid

I Ian Mn Helt forklaret skuer.

Men, ak! naar kun Skjalden s<

Mat belyst af Kraftens Stjærne,

I [ans Bedrifter, hvor de Laa

Dul.n't i Fremtids mørke tjn rn-

er sørgeligt ' hans Kald,

N.iar han ved sin Kæmpes Fald

Vemodsfuld raaa Stræagen røp

End det ej var I [imléns Raad
At opvække det, sorii sover,

I >érfor ej uvordne I >aad

I [an til I \ - .ti drage \ ot er;

R • n gfuldt.
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Smerte er kun Harpens Klang,

Og et Suk hans Mindesang;

Hvem tør trættes med den høje

!

Upsals grumme Gudehær!
Over dig maa Skjalden klage

:

Dine Goders Offersværd

Styred du i gamle Dage
Avindsyg mod Domaids Bryst,

Og paa Altret du med Lyst

Altid skued Drotteblodet.

Ingen Kongeslægt saa god
Siddet har paa Upsals Trone,

Den jo maatte dig med Blod
Af sin ypperste forsone;

Yngve, Folke, Bonde, Skjold

Eje hver en Ætmand bold,

Som du dig til Offer kaared.

Atter lød dit onde Bud,
Thi hos dig er ingen Naade,
Du nedslaar hver Helt saa prud,

Ene vil du Landet raade.

Sørgende ved Lig vi staa;

Men for vist tør Skjalden spaa:

Dette Offer var det sidste.

Norrig! du, som Helten knuged
I din Kæmpefavn med Lyst,

Du, hvis Jord hans Taarer suged,

Da han sled sig fra dit Bryst!

Hult din Elveharpe bruser,

Over Fjældet Stormen suser

Og forkynder højt din Sorg.
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nmelig er dybe Smerte

I den dødes eget Hjem,

Og han bygged i dit Hjærte,

Vel maa Taarer vælde frem;

Men i Fald du Skjaldens Stemme
l din Vaande kan fornemme,

Skal den lindre vist din Kval.

Xu Valkyrien dig gav,

g \ ornen bod forsage:

Der han sank i mørke Grav,

S nk han i din Favn tilbage.

g han tilhorer dig":

rrig har hans Blod og 1

Du hans Daad og milde Taarer.

Men, KLristjan! ak, er dette kolde I i{

Som ligger der saa farveløst og stille,

Er det den bolde Kæmpe, er det dig

Hvad kunde saa dig selv fra dig adskille?

Ak. det var Hel, som med sin Aandes Gift

Bortpustede den lyse Livets Farv*

I dig hun kvalte mangen stor Bedrift,

kvalte Kampe mener hun at at\

g nej, du herlige! thi ikke dig

Det var. som blev til dette kolde I ig;

onde Magter kunde Blodet svale

dig fra 1 ivets 1> se Tind

Til Porten ned for rielas mørke Sale;

Men aldrig gik du gjennem Porten ind*:

Du kasted flux, hvad ej dig kunde t

gik til Valhal . m Broderfavn,
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Og naar du skuer over Tidens Bølge,

Da ser du skinnende dit høje Navn.

For gamle Kristjans Brøde at forsone,

Forsaged du en føje Stund dit Navn,

Dit Frændenavn 1
), omhvalvt af Nordens Krone,

Og dybt du følte underlige Savn.

Forundrede vi stod, og ingen kunde

Den høje Nornes skjulte Raad udgrunde;

Nu klart det blev: den vise Askens Mø
Hun vilde ej, at Kristjan skulde dø

;

Da Sverrigs Karl nedsank i mørke Grav,

Dit Hædersnavn hun atter mild dig gav;

Og at enhver maa tro, mit Ord er sandt:

Du sank for dem, som Kristjan overvandt 2
).

Tillæg
[i Kvædlinger].

Dette Ligvers er baade det første og det sidste af mine Kvad,

som er optaget med et stort og almindeligt Bifald ; stor Pris har

jeg derimod selv aldrig sat derpaa, og maatte ved hint Bifald

fristes til at vurdere det end lavere, dersom jeg ikke vidste, at det

var Tidsomstændigheder og enkelte Udsagn af den almindelige

Stemme, der gjorde det saa velkomment. Naar jeg nu betragter og

betænker det, da maa jeg tilstaa, at det som Skjaldekvad er ikke

at foragte; at det levende afbilder de Forhaabninger, mange med
mig havde knyttet til Helten, og den mere Harme end Sorg, der

saa almindelig føltes; ja, der ere dristige Blik ind i Fremtiden,

som uden Tvivl ej skuffe; der ere Ord, som have langt mer at be-

tyde, end jeg den Gang tænkte; det er et begejstret Kvad, cg

Begejstringen var mindre for Kristjan Avgust, hvis Bedrifter jo

virkelig laa i det dunkle fjærne, belyste mat af Haabets Stjærne,

end for den kjække, milde Drot, der skulde forene og gjenføde

Norden, og hvem det var blevet almindeligt at vente i Kristjan,

]

) [Kvædl.: Fædrenavn.] 2
) Man erindre Optrinnet ved Blakier

Og liror Helten udaandede.
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om siden i hans Navne. Xaar jeg nu rolig betragte!

Forhaabninger. da kan jeg ingenlunde billige dem; thi de vidnede

om, at Ojet havde vendt sig fra Kongelinjen, og at det ventede

Frelsen, ikke fra Gud i det hoje, men fra menneskelig Kraft og

Klegt, satte den ej i indvortes, aandelig Gjenfedelse, men i ud-

vort • og Glimmer. Kristjan Avgust var en kjæk, for sine

»enbrødre omhyggelig, jævn og folkelig Mand; men at han var

en inderlig kjærlig og gudi Mand, derpaa kjender jeg intet

Bevis, skjønt heller intet paa det modsatte. Det ser jeg derimod:

at da han satte sig under Sverrigs Trone . da han ombyttede det

danske Kongenavn med det svenske , Kri>tennavnet med Kæmpe-
navnet, da burde alle Forhaabninger om hans Gavnlighed for

vundet; og om hans Død er kun det at sige: vo
1

:

den af Mennesker, da ve dem! men vist var hans Død gavnligere

for Norden end hans Liv kunde blevet ; Kristjan den andens Brøde

er visselig ved ham udsonet

At Mytologien i dette Kvad blot er en Klædning, mer til at

skjule end smykke, ses lettelig; min kristnede Sang tog den kun

paa. for ubekjendt at felge den danske Kæmpe til Jorde og tale

ske Ord ved hans Grav; paa Graven lagde den det opslidte

iførte sig det aldrig siden. Skjalden opsagde Ups

! Fluidskal lade selv i den Mening ret.

1 Fer blev det sidste: aldrig har ban siden talt om A

gte den; aldrig har han siden bi

len* Myter uden som enkelte Bil] r kristelig Sandhed,

ellei Patriarkers S ign. Ligesom Skjalden

Kristjan kun en liden Stim! r at

ej di .'. men S /. skul! Skjalden

. skjent han er undskylde. Der han stod fi

Timen ikk< n, da kristei S kunde find< l

re; men .

\< 1 da Skj il l< kulde adsjut

sin S den. just d.\ hans Kaempei

. han i Ka H

om. al Kr ..! q km S«
M

lyttet saa til Salmen lom til K u; men

ikke endda, o^- turde Skjalden, ti Kulde,

udsjunge denne, med hvilken li i: ikke nu

i
: .

I

end

, man k
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50. [Vækker-Sang.]

(1810.)

[Efter Forfatterens Haandskrift, formodentlig fra Foraaret 18 10.

Nogle Vers af det ere i Omarbejdelse benyttede i Digtet „Livets

Æbler", Nr. 65 her efter.]

J\t elske og digte, det haver sin Tid,

Lyksalig den Tid, det kan bære!

Men nu det kun gjælder om Kamp og om Strid

For Troen og Himmelens Ære:
Et Korstog alene kan frelse af Nød,

Kan Sjælene frelse fra evige Død
Og Rigerne holde ved Live.

Ej er det om Kristi den hellige Grav,

Vi skulle med Hedninge stride;

Ej kalder os Korset saa langt over Hav,

Vi maa det vel alle nu vide:

At Herren er nær, hvor vi gange paa Jord,

Og haver sit Tempel i Syd og i Nord,

Hvor efter ham Hjærterne længes.

De vantro de bygge os selv udi Bryst,

De Korset med Fødder nedtræde,

De drive saa mangen en syndefuld Lyst,

Og Skjændsel er al deres Glæde;
Og derfor vi stedes saa saare i Nød,

Og derfor vi ræddes for Strid og for Død,

Og Rigerne fare saa ilde.

O, Brødre! o, lader os agte det vel:

Ej er det nu Tiden at sove;

Det gjælder Aarhundreders Ve eller Vel,

O, lader os Striden dog vove!



jo. I /S/o.

O, lader os virke ved Dagen saa brat!

Thi ellers mon komme en sørgelig Xat,

Da kan vi kun sukk<- le.

End er dog al Styrke ej vegen fra Nord.

End kan ved Bedrifter [vi] gløde;

Men Pesten den farer saa vidt over Jord.

Og Jorderig Folk vil <l<-n ode.

< ). lader <»^ vende tilbage til Gud!
( ). lader os agte hans hellige Bud
Og elske vort FædernerL

Et Fædreland har vi. saa gammelt og stolt.

: nogen kan finde paa Jord-n:

Men Sot er i Kroppen, og Hjærtet er koldt.

Hel sjælden er Styrke nu vorden.

Det volder, at Herrens det hellige Ord

. Fædres Bedrifter forglemmes i Nord,

Thi dér er kun I ykke at finde.

O, skuer tilbage paa Fædrene doj

O, horer, hvor Herren de loved!

O, ser dog, hvor glade de ging Tog
< )^ I Ireland voved !

l ». føler det, Brødre! hvor rolig de 1

Paa Bolster og Silke, paå Duri og paa Sti

r Herren dem kaldte fra Jorden!

O, skuer jer selv dog i Hjærterne ind!

;n I der kunne fin

Levende Mod og det rolige Sind.

Som Fædrene havde der inde!

er det der ikke, da mærker det vel:

At uden de tvende der gives ej Held
!• >r Mænd, og ej heller for I and«
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To Bøger der ere for hver Mand i Nord,

De ere saa kjærlige Frænder:

Den ene er Herrens livsalige Ord,

Den Troen i Hjærterne tænder;

Den anden er Saga om Fæderneland,

Den løfter og styrker i Sindet hver Mand.

O, var de i Hænder og Hjærte!

51. Expectoratio til Læseren.

(1810.)

[Trykt i Idunna, Nyaarsgave for 181 1, S. 75—95. Danner Ind-

ledning til det her følgende Digt Nr. 52 og er, ligesom det og de

to næste Digte 53 og 54, helt igjennem ironisk. — Da Idunna nu

er en litterær Sjældenhed, kunne nogle Bemærkninger om det lille

Duodesbind her være paa deres Plads. Den fuldstændige Titel er:

„Idunna. En Nytaarsgave for 181 1, af Nik. Fred. Sev. Grundtvig,

Candidat i Theologien, Kiøbenhavn. Trykt paa G. Bonniers Forlag

i flere Bogtrykkerier". Et upagineret Blad efter Titelbladet inde-

holder Digtet Nr. 63 her efter. Derpaa følger den her efter af-

trykte „Fortale", dateret „Valkendorfs Kollegium, d. 5te December

1 8 io-', pagineret I—VIII. Derefter paa S. 1—72 „Sværdet Tirjing.

En Skemtesaga". (Under den, nederst paa S. 72, staar : „Kiøben-

havn 1 8 10. Trykt hos P. D. Kiøpping".) Denne Bearbejdelse af

Hervors Saga er her ikke medtagen. I Nordiske Smaadigte,

Kristiania, 1838, har Forf. under samme Titel og med Aarstallet

1 8 10 givet en hel ny Bearbejdelse af samme Æmne. — Efter

„Sværdet Tirfing" følger i Idunna, under Fællesbenævnelsen

ySkemtevers" , de her optagne Digte Nr. 51— 53 (S. 73—120); og

derpaa, under Fællesnavnet „Sagakvad", de her optagne Digte

Nr. 55—61 (S. 121— 58). Foruden disse Bestanddele hører endnu

til et komplet Exemplar af Idunna „De tolv Maaneder" , Nr. 54
her efter, trykte paa 12 upaginerede Blade, indskudte mellem de

Billeder, til hvilke de ere digtede, hvorom mere ved det nævnte

Digt — Forlæggeren forsynede siden Idunna med et nyt Titelblad,

hvorpaa staar ..Andet Oplag. 1815", og tilføjede et Blad med
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Indholdsliste og Trykfejlsliste (som fattes i den aej af

1 8 1 1 . Dette saakaldte „andet Oplag" er nu en stoi v.cldenhed.]

Fortale.

Skjønt jeg tør tro, at hvad jeg her fremlægger, paa en vis

Maade udgjør et helt, er det dog egentlig Syner fra forskjelligt

Fodfæste: Idunnas Æbler og Fortællingen om Tirfing ere fra et

re Tid-rum i mit indvorte- Liv; det øvrige betegner en

gan. er ingen Ijende af Fortaler, og med den Læser, der

ej heller er det. vil jeg derfor tale et Par Ord om Bogens Indhold.

iteversene har jeg ej stort mere at sige, end: jeg

vilde ønske, de vare de eneste fra min Haand. Og>aa jeg har

nogle Gange ladet mig .il at prøve mit Vid eller Uvid

Ik. men angrer det virkelig ]

. Jeg kan ikke kalde det

uret, naar nogen af ren Harme over, hvad han an- stymper-

og anmassende, bruger Brodden, der sikkert ogsaa har

>in Nytte; ej heller kan jeg beskylde mig for egentlig Uretfærdig-

hed ; men jeg maa bekjende, at en vis letsindig ug forfængelig

har haft Del i min Adfærd] og uden den vilde

have fornærmet mindre, om jeg end havde gjort det samme i

Grunden. 1 rt Gjerning staar ikke til Ændring; at bekjende.

. er alt, hvad som er tilovers j hint har jeg

efter dette stræber Nu vilde jeg ikke eng

skrevet Fortællingen om Idunnas Æbler, 1 i er og

bliver et Brudstykke, men misbillige den kan jeg ikke, med Hensyn

S indpunkt Og det ret harmelige bfl

iske l'\ Uen turde heller ikke

endnu \ i ( itatj :i< i ae

lunde at have vi-t den tilbø . jo

ej kui; ! , at de have taget lejl.

lunde; thi viet falder mig nu ind, at d< i

[ndlednii jeg ønskede anderh

aldrig mi i ;ter mig for de n inde

Fristelser, d hvert Felttog mod littei

iberne hørte slet ikke til min Plan, men til 1

• ne kunne vel lynes

: men ulig kunde

(8
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give andre ; og om de end alle vare mislykkede , skulde det dog

aldrig fortryde mig at have skrevet dem; thi min Hensigt var den

bedste og er uden Tvivl umiskjendelig.

Fortællingen om Tirfing er borget af den herlige Skjaldesaga

om Hervor og Hejdrek, som egentlig er en prosaisk Opløsning af

en Række Digte, hvoraf nu ej flere ere tilovers, end dam, Sagaen

selv har opbevaret. Af dette Slags Sagaer , der med Hensyn paa

Oldpoesien ere de mærkeligste, kjender jeg kun én til, nemlig

Volsungasaga; og da vi i den eddiske Samling har næsten alle de

Digte, hvoraf den er en Opløsning, giver dette Lejlighed til en

Sammenligning, der saare meget tjener til at skærpe Synet for det

særegne i Nordens Oldskrifter, og saaledes især fastsætter Syns-

punkten for den prosaiske Edda. Jeg har kaldt min Bearbejdelse

en Skjæmtesaga, efter den ældre Betydning af Ordet Skjæmt; thi

saa længe andet end det latterlige kunde fornøje i Almindelighed,

bemærkede Skjæmt al Fornøjelse. Jeg vilde ej kalde den lige-

frem Saga; fordi dette Navn ej bør bruges om andet, end hvad

der i sin hele Bredde kan gjælde for Fremstilling af virkelige

Begivenheder; og jeg tror, at det valgte Navn vilde være passende

for alle nordiske Fortællinger, som, uden at have Livsaand til fælles

med Sydens Romaner, dog udgjøre det i Norden tilsvarende Led.

Hvad nu Bearbejdelsen selv angaar, da har jeg vel ofte oversat

næsten ordret, men ogsaa ofte omsat, lagt til og taget fra, som mig

syntes bedst; dog haaber jeg at have bevaret det særegne ufor-

vansket, og især at have givet en temmelig tro Afbildning af de

i mine Øjne saare skjønne Digte, hvoraf tvende: Hjalmars Døds-

sang og Samtalen mellem Hervor og Angantyr, vel findes oversatte

mellem Sandvigs Sange fra det ældste Tidsrum, men ikke godt trufne.

Om Stilen véd jeg næsten ikke, hvad jeg skal sige: at fortælle et

gammelt nordisk Sagn i et nymodens Sprog, er at dræbe det, og

dog indser jeg meget vel, at enhver Efterligning af en forgaaet

Stil, selv naar den er mest fri, dog maa have noget mørkt og

tvungent. Det bedste Raad er her upaatvivlelig: at læse Sagnene

i deres oprindelige Skikkelse ; men da kun faa kunne følge det,

haaber jeg, man vil tage til Takke med, hvad jeg kan byde. For-

tællingen var egentlig bestemt til, i Samfund med tvende lignende:

om Hejdrek og Odins Komme til Norden, at udgjøre et Hæfte af

mine Optrin af Nordens Kæmpeliv; men af disse udkommer næppe

flere fra min Haand end det om Volsunger og Niflunger, som til-

fældige Omstændigheder have forsinket, men som hele Sommeren
har ligget næsten ganske færdigt til Trykken, og ventelig udkommer
i næste Aar. Vil nogen spørge, hvi jeg saa hurtig forlader det
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gamle Norden, hvor jeg dog gjorde Anstalter til et saare \

Ophold, da tilstaar jeg frit, at det hverken er, fordi jeg tror, at

Billeder fra Hedenold ere ulystelige, eller fordi jeg erkjender .

under andre Om-tændigheder, udygtig til at give saadanne; men
fordi en Kristen i nærværende Tid maa have vigtigere Sysler end

at tolke Syner, som i en saa upoetisk Tid de fleste maa gabe over,

og som ej kunne bidrage synderlig til Sjælens Frelse, der, troil-

Latter af den nedsjunkne og forvildede Flok, dog stedse maa være

det, en kristelig Skribent nærmest har for Øje; thi hvad nytter det

et Menneske, om han endog vandt og kunde til g den gal

Verden, naar han tog Skade paa Sjælen?

ll\i> Døren dig 'or.

Og derimod Huset for lille,

Da koster det dig kun et Ord

;

Thi Tingen er her kun at ville. 1

)

LJer er en Ting paa Jorden.

S m end man kalder Norden,

Hvorfor? det véd jeg ikke:

Thi det er Tidens Dyd,

At baade Nord og Syd
Kr nu omtrent £let samo

Men, gamle Nord til Skamra
Vi det bekjende maa:

I )«-t var ej altid -

I R<>m < oplysningen var krøb

S 1 højt, at knap den kund<

Hv.t Gud var gaaet rent i I øbet,

< ig i tyden I smukt i Kreds i

Man havde Vine i sin Kjælder,

S >m knap er smagt i Engelland,

Man kunde la leller,

S 1 alle Tænder løb i Vand;

1
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Man smukt til smukke Piger gik,

Før end man havde Dun paa Hagen,

Og aldrig man en Kone fik,

Som havde jo sin Dyd paa Bagen;

Man aad paa Sølv, man drak af Guld,

Man drak sig lystig, drak sig fuld,

Man sang om Piger, sang om Vin,

Og kaldte sig med Tugt et Svin

Af Epikurs . . . Dog, det er nok;

For Suk og Graad jeg kan ej mer,

Og Tungen brænder mig i Munden:
Den klassiske, den gyldne Tid,

Du véd det selv, den er forsvunden!

Vel sandt, at nys med al vor Flid

Vi ærlig stræbte den at naa;

Men ak, naar man, som nu, betaler

En Flaske Vin med to Rigsdaler,

Da er det ej at tænke paa;

Nu mister Digteren sin Stemme
Og drikker Brændevinet hjemme.
Dog, kjære, lad os ej forsage!

Kan vi end ej i Sang og Drik

Opnaa de gamle, gyldne Dage,

Saa lad os dog ved Gymnastik,

Ved fattelige Børneskrifter,

Ved at udvikle vore Drifter,

Ved gode Raad til menig Mand
Om Gaaseplukning med Forstand,

Ved gode danske Surrogater

For Kaffe, Te og for [Dukater],

Ved spidse Hatte, runde Sko,

Og Frihed for al Overtro,

Ved stiv Moral, utvungne Sæder,
Forhverve os en evig Hæder,
Og, vil os Skæbnen være mild,
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Den samme Lod og Lykke som
Det stolte Rom !

Ja, Rom! o, kjære Læser, bliv ej vred!

Det var min Patriotiskhed,

Som førte mi^ saa langt fra Texten;

Men derfor skal du faa at se,

Jeg nu skal stække den i Væxten.

Mens Rom var højt oplyst, o, ve!

Hvad var da vore gamle Fædre?

Hr. Hume siger sandt « >g smukt,

At det for dem og os var bedre,

Om Tiden rent dem havde slugl

;

Thi vel var de just ikke Marer

Som vi, det véd vor Ih'rre;

Men saa var de Barbarer,

det er dog nok værre.

Vel aad de ej saa lige

Just dere> Fjender op;

Alen det vil intet sige:

De jog dog Sjæl fra Krop;

g gad dog n<>k vide,

td det kan Kroppen gavne,

i )en ædes kun af Ravne,

den Ligge d

i >g rolig s,> derpaa.

lid jeg ej vil spilde

(Thi den er dyreb«

M< I Sn ik om Nordens vild.-:

Om. hvad de ikk»- var

Stakler var

i tumhed

Fortælle vil, min Ven

!

a I dumheden er den

) tr ede pa ler!
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Betænk en Gang, min kjære,

Hvordan det vilde gaa,

Hvis én vi trode paa!

Saa kan du deraf lære,

Hvordan det vel saa' ud,

Da Guderne var mange.

Med Anger jeg bekjender,

At jeg en Gang var gal:

I Nordens Gudesal

Jeg gjærne vilde spanke,

Ja, selv til Nordens Mænd
Jeg gjærne vandred hen;

Det var min visse Tanke,

At dér var meget stort.

Jeg stirrede saa længe

Paa, hvad de gamle Drenge

I Verden havde gjort,

At hartad jeg blev kjed

Af al den Herlighed,

Som jo en blind kan se

Fra Vesten indtil Østen.

Nu er det, Gud ske Lov, forbi,

Som al min høje Poesi;

Nu har jeg min Forstand igjen,

Og Gud ske Lov, at selv den kom

!

At ikke selv i Alderdom

Jeg skulde gaa til den;

Thi Syndernes Bekjendelse,

Naar man af Synd er kjed,

Og Sottesengs Omvendelse
Er mislig, som man véd.

Dog, om endskjønt jeg herved lover

Ej mer at prise gamle Nord,
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Jeg med Beskedenhed dog vover

Om det at tale Skjæmtens (Jrd;

Thi for det første mener jeg,

At man, for Maden at fordøje,

Maa og med Latter sig fornoje;

Men god og stiv Moral os ej

Tillade kan at le af Næsten,

Og naar os selv vi tage fra.

Til Næste hører hele Resten.

Skal vi kanske
Af det umælende da le?

Det var jo baade Skam og Spot.

End af os selv? nej. nej

!

Det véd vi da nu alt for godt,

At vi har Pligter mod vort Jeg.

Hvoraf kan da Moralen doje

At vi med Latter os fornøje?

Hvoraf? undtagen af det Pak.

S m Fantasien (ruder kalder,

Og al den Mængde Pølsesnak,

S m man i Overtroens Alder

I lar om de Karl«- sammenskrev«

Der dog bar aldrig ædt og Levet;

De selv os maa i Graven takke,

At vi endnu om dem vil snakfe

Men skal af < ruderne vi le,

ikke rettere kan se,

End vi bør le af \ \ ne

;

Thi det jeg tor paa deres Vegne

rsikre : at de alle I >ag

ri] Grækenlands kan være Maj

Vel ikke slet saa store 1 lop

1
)•• gjorde, for de var lidt tun.

heller ikke ganske unge;

M< mangt Spilop,
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Der morer ret, naar man det læser;

Især naar *) Kjedsomheden trykte,

Da var de ret som rent forrykte

Og gjorde tusende Fadæser.

Jeg tvivler ingenlunde paa,

Min Læser, du jo kan forstaa,

Jeg snakker om de samme Aser.

Som fordum gjorde Kvaser.

Men sæt endog, hvad ej jeg tror,

At Grækerne var vore egne

I Latterlighed overlegne,

Saa har vi, Gud ske Lov, et Ord,

Som nok kan slaa de græske ned,

Og det er Patriotiskhed

:

At ej jeg tale skal om andet,

Var det ej evig Skam for os,

Da vores Kurs er saa forbandet,

At bruge saadant fremmed Gods,

Naar i vor egen Dannerstat

Vi har saa godt et Surrogat!

Af dette og af andet sligt,

Min 2
) kjære Læser, du kan se,

Du ikke blot har Lov at le,

Men at det endog er din Pligt.

Dog, det er sandt: i Æstetikken
(Det huskede jeg ikke paa)

Man alt med Frihed gjøre maa;
Saa staar jeg da igjen i Stikken,

Og ihvor nødig jeg end vil,

Saa maa jeg dog vel nødes til

At røre ved den ømme Byld,

Og med et Suk bekjende:

Jeg skriver for min egen Skyld.

*) [naar, Rett. f. ,.man", Trykfejl.] 2
) [Min, Rett. f. „Men".]
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Det vist nok er et Vovespil;

Men naar man taler til

Et Publikum, hvis Hoveddyd

(Jeg siger det med patriotisk Fryd)

Er stor og brat Medlidenhed,

For meget voves ej derved,

Da vover man at haab»-.

Da vover jeg dig at tilraabe:

Xu har jeg i saa lang en Tid

Med Nordens Pak haft Slæb og Slid,

Nu sporger jeg hver ærlig Mand.

Som har paa Lærdoms Slid Forstand:

Bør det ej komme mig til godt-.

At jeg har saadan maattet rode?

Hvorfor mon 1 lerodotos skrev

Sit Vrævl om Skyter og Sarmater

Og de ægyptiske Krabater?

Mon ej, fordi man skulde sige:

Den stakkels Mand har rejst omkrii

Med stor Besvær i mangt et Rig«

Og hørt en Mængde dumme Ting!

Hvorfor, det maa jeg dog ral spørg

Skrev rares . . sine Skrifter,

Som for en Hvid ej Nytte stifter,

det véd ( rud, er dygtig tør

Undtagen for, at man kan vide

1 Ian siddet har om Nattetide

( )g la-st igjennem mangen Boj

Hvoraf han dog ble? lige klog?

I )u ser da, I æser, jeg har Ret

Til dig med Norden at trakter

. tak du Gud, du slipper let!

Jeg kunde gjøre meget mer

Som Etuhs og s
< hldzer kunde

i
' itage mig min lærde Mine,
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Og paa den slagne Landevej

Dig ret metodisk pine:

Bevise dig, at hele Norden

Med al sin hele Sagaflok,

Og Asator med al sin Torden,

Og Freja med sin Kat og Rok,

Er kun et Ammestuevæsen

;

Jeg kunde gaa et Skridt endnu,

Og vise dig, at jeg og du

Os maatte tage selv om Næsen;

Ja, naar det netop skulde gjælde,

Saa kunde jeg dig vel fortælle,

At baade levende og dødt

I Ammestuen er opfødt.

Det kunde jeg, men gjør det ej,

Fordi jeg har et følsomt Hjærte,

Og selv saa tit har følt med Smerte,

At er det Ret, saa er det dog,

Som mangen Ret, og ret forbandet.

Saa tak da Gud, du slipper let!

Men vær nu heller ikke kræsen,

Hold alle Rynkerne fra Næsen,

Og, skulde det end stundum ske,

At du fik Lyst at sove ind,

Saa husk, at det er godt at le,

Og træk dig i den ene Kind,

Og kild dig under Hagen!

Saa gaar det nok, og begge to

Vi har da noget for Umagen.

Saa vidt jeg kom da med det ene Øre.

Men nu maa du dog ogsaa høre,

Hvad egentlig jeg har at byde;

Vidtløftighed er ellers ej min Lyde,

Men det jo sinker ej at bede og at smøre:
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I Edda — Edda er en Bog,

En gammel Bog paa Pergament;

Du har vel sagtens set en Skrolle,

Som bundet var i Pergament,

Du véd da sagtens og, at slige

Har nu kun grumme lidt at sige,

Saa kan du uden Møje gætte.

Hvad slig en Tingest kan forjætte,

Som ikke har ét ærligt Blad,

End sige mer, men kun en Rad
Af gule, gjennemrøgte Strimler,

Og som af Møl og Utøj vrimler.

I dette smukke Selskab finder

Du Nordens Guder og Gudinder,

Og Eliefolk og Jættekram.

Det eneste, man her kan sige,

Er: I .ige lege bedst med 1 ige

Og gjør hinanden ingen Skam. —
I Edda er en Viseflok.

— En Vise kjender du jo nok:

Det er lidt rimet Pølsesnak;

Men her i dette Visepak

(D<t skal vel være det sublime)

kr ej et Ord. der sig kan rin.

Men kun en Bogstav hist og her,

Som vnengrr ad sin Nabo der.

1 Ammestuen du kanske

Har hørt en gammel Kælling tralle

En Kæmpevise: Basseralle!

Men tænk dig nu for Spøg en Gang
Af samme Kælling, samme Sang,

[Tipoldemors Tipoldemor,

S a er du paa det rette Sp

har en ganske dejlig Gruppe. —
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I samme gamle Visebog,

Hvorpaa jeg nu har gjort dig klog,

Er iblandt andre én, man kalder:

Herr Odins Ravnegalder,

Fordi det er et Ravnemaal,

Som ingen kristen Sjæl forstaar,

Ja, knap af vor Tids Antikvarer

Der gives én, som det forklarer.

Dog, det er saa Mænd og det samme,
Og derved skal sig ingen skamme;
Thi Vaas det er, det véd vi alle,

Og til en Spas, som den kan falde,

Det allerbedst man bruge kan,

Hvorpaa man ikke har Forstand.

For Ret da kjendes: denne Vise

Bør agtes for en lovlig Prise.

Dog, Lovene for Kaperi

Jeg af Juristers Tale kjender,

Og har ej Lyst at falde i

En Prisrets haarde Hænder,
Især da jeg hos Gejstligheden

Vel kan faa nok af Ret her neden.

Jeg derfor vil slet ikke dølge,

Den Prise var alt halv besat,

Og heraf maa juridisk følge,

At deles bør den vundne Skat,

Og Skatten er den Latterhøst,

Hvis Vinding er min visse Trøst.

Vel sandt, min Kaperkammerat
Han tier stille i sin Kiste,

Men derfor bør han intet miste,

Især da Prisen er saa god,

At der er mer end nok til to.

Den Kasus, vi har for os her,

Forholder sig saalunde:
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I Viben snakkes om en Mær,

Som hedde skal Idunne.

Hun >kraaler ret som hun blev pisket,

Og alle Guder skraale med.

Da nu af dette Navn en Kvinde
Man kan i andre Viser finde,

Som paa de rare Æbler passer,

Der Rynker fra Valhallas Madser
Kan i al Evighed forjage,

S ia er det klart, man maa antag
At Æblerne er Skyld i Skraalet.

Endskjønt der ej i Ravnemaal
En Tøddel staar om Pærevælling,

Langt mindre om en Æblekælling

Saa vidt min lærde Kommentator.

Man ser, det genialske P>lik

Var ene det, jeg af ham fik,

Og én skal altid bryde [sen;

Men hvordan Blikket hængte sammen
Med alt det andet \';kis i Visen,

Derom han vidste ej Besked;

det paa mine* Fingre

( )g vil du lukke op dit < tøe,

skal du snart det taa at høre.

Ja, snart — men strax »let -ker ej heller,

Du bie maa, men- jeg fortæller:

Jeg vil citere lidt.

Du studser, det er dig en I i

1 ).t jeg har rist saa tit

;

Det ikke er min Maade. —
1 )et er i lykken »len;

Thi havde jeg i Tide

Citert, min Ven,

I )a maa du \ ide,

At baade du og j< flere

Var fri tor dett< re.
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Men det er Sagen: jeg citerte ikke,

Og derfor ingen ret Magister

Af Krus med mig vil drikke,

Han siger ganske bister:

Jeg er det ikke værd,

For jeg er ikke lærd.

Jeg ikke lærd! det maa jeg høre!

Det maatte selv en Sten jo røre,

Og du, min Læser, er jo ingen Sten;

Men du var mer end det: en Hedning,

Hvis ej du til min Æres Redning

.

Tillod mig at citere lidt.

Nu Tak! nu er vi gode Venner,

Og nu i al Fortrolighed,

Som kan sig mellem Venner skikke:

(Men for Guds Skyld forraad mig ikke!)

Jeg er i Grunden ikke lærd.

Men hvordan kan jeg da citere?

Ja, ser du vel, for Venskabs Skyld

Jeg dig vil aabenbare mere:

Fra Verdens Skabelse til nu

Aar Attenhundrede og ti

Der skrevet er en Hoben Skrifter,

Som umanerlig Nytte stifter;

Thi mange af dem staar der i:

Det siger Povl, det siger Per,

Og ikke en Stavelse mer;

Dem blade nu vi lærde i,

Og ingen blader uden vi,

Og det er et uskyldigt Kneb,

Som mange grumme lærde Mænd,
Før du og jeg var født, bedrev,

Som dagligdags bedrives end:
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At tage sig en Nævefuld

Af dette hersens Ruskomsnusk
Og strø det neder under Skriften;

Enhver maa grue, som det ser.

Og gruer mer, jo mer han ser.

Og tænker: Kors! lian som et Bæst
I al sin Tid maa have læst.

Det smager os, og, ser du, kære!

Det er nu denne Ær
Jeg her vil stræbe at opnaa.

Men pas nu paa,

Og luk nu op dit Øre!

Saa skal du faa at høre.

Hvad knap du kunde vente,

Og Edda ej fortjente.

Som i de fleste Ting, og ikke i de færste.

Er og i disse Vers Begyndelsen det vær I

Det første er lidt højt, men synker nok med Tiden,

Og du skal faa at se, det bliver komisk siden.

52. I d u nnas Æbler.

En komisk Fortælling.

(i8im .

ona . N t [811, S dette ironiske

t, hvortil det ; nde danner en Indlednii len

n Xr. 5 1.

Don en Orkan, der sønderslid«

yrptens store Pyramider,

Som Bølgerne, der slaa mod Klippen,

Og hartad oversprøjte Tippen,

! . & >m en 1 Lund, der fraader vil

Men I l
I hartad ligner Ild.
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Saa fnyser Tor,

Saa ryste hist paa Himlens Jord

Valhallas stærke Mare,

Gudinders Fruerbure,

Saa bander Tor, saa Odin mukker,

Saa græder Sif, saa Frigga sukker.

Hvad er der i Valhal paa Færde,

Hvi te sig de Aser saa stygt?

Ja, hvis jeg dig vilde besvære,

Om Norner 1
) og Asernes Frygt

En Slump jeg dig kunde indbilde,

Som du kunde tro, om du vilde;

Men jeg har jo sagt dig, jeg vil

Nu leve et skikkeligt Levned;

Thi vil jeg fortælle dig Grunden,

Saadan som jeg den har udfunden

Ved Grublen om Nat og om Dag
Til Sandhedens Bedste og til

Min Læsers Behag.

As-Tor 2
) faldt en Gang paa den Grille,

Lidt Elsker med Freja at spille,

*) Nornerne ere de samme som Romernes Pareer og kan

spinde lige saa godt som de (Præf. XXXII); thi i Vavlundurs

Kvad siges, vel ikke om dem, men dog om tre Kongedøtre, der

ellers vare Valkyrjer, at de spandt Hør. 2
) Tor ligner i visse

Dele Jupiter, men allermest Herkules (Præf. XXIX); thi, ligesom

denne blev slugt og igjen udspyt af en Hvalfisk, saa skulde og

hin dræbe Midgaardsormen og drukne i dens Gift; end videre:

ligesom Tor havde Mjølner, Staalhandskerne og Styrkebæltet,

saa havde og Herkules en Kølle, en Løvehud og en Fægterrem.

Turde jeg ytre en Formodning, da synes mig, Tor ligner allermest

Vulkan; thi ligesom denne var en kunstig Smed, saa lod og Tor

en kunstig Hammer gjøre hos Dværgene, og desuden var de Han-

rejer begge to.
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Og pille.

Hvor han havde ej at bestille.

Xu plejede Freja just ej,

Som os er fortalt af saa mange, J
)

For Mandfolk at være saa bange,

Men denne Gang løb hun sin Vej,

Og skreg, som en Kniv var i Halsen.

Ej Guden det kunde begribe,

Hvor Freja saa knibsk kunde blive;

Thi gik han for Spejlet, at se,

Om noget han mangled. O, ve!

Forbavset saa' Bukkenes Herre,

Han havde for meget, des værre!

Han ligned ej længer en Gud,

Men snarere Fanden:

1 1 hinden

Et Horn var voxet ham ud.

Vel véd jeg, dt somme vil sig

Det ej var et 1 F »rn saa lige,

Men ikkun en Stump af den Sten,

S m rlrungner, den salige Jætte,

Før brugte til Knive at hvætte,

Men siden, da Striden blev hed,

I Panden paa A.sator smed.

nødig den Tro vildt? ryste,

tit kan en Ægtemand trøste:

At 1 [ornet er ikkun en Sten,

, Konedyd glatter og hvætt

S a at den for Rust Retter

Ret bliver som Sølvet saa ren

;

'i ...
1

!
•

I

'

. i

V I

.
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Men alting for Sandhed maa vige,

Og derfor jeg nødes at sige,

At Hornet var Horn, des værre,

I Panden paa Bukkenes Herre 1

).

Tro mig! jeg har

Min Mythologiam udgrundet,

Saa at jeg endog har udfundet,

Hvad Aarsagen var

Til, at Tor blev Spektakel

Ved sligt et Mirakel:

Sig Asator havde en Kvinde,

Saa kysk, som man næppe skal finde

Paa vores fordærvede Jord;

Thi én Gang kun i sine Dage
I Favnen hun lysted at tage

En Herre, som ikke var Tor. 2
)

Blandt Aserne var der en Pokker,

Som Loke med rette blev kaldt,

Ham er det, som lokked og lokker

Hver Kvinde, som falder og faldt,

Ham var det da og, som forførte

Fru Sif 3
), medens Asator kjørte

I Østerland om som en Nar, 4
)

Og samme Gang var det, han skar

Af hende de dejlige Lokker.

Saaledes udsaades det Korn,

Som voxte og blev til det Horn,

l
) Tors Bukke egentlig de samme som Abrahams Væder

(Dalins Schwedische Geschichte ister Th. 101); thi ligesom Abra-

ham ofrede Væderen i Stedet for sin Søn, saaledes spiste ogsaa

Tor sine Bukke i Stedet for anden Mad, naar han var sulten.

) Lokasenna LV. 3
) Da jég ogsaa er Sproggransker, maa jeg an-

mærke, at det ventelig er efter Sif, man kalder knibske Piger

Sipper. 4
) Lokasenna i Fortalen; dog er Narren af min egen

Fabrik.
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Der voldte stor Angest og Sorg

Paa Hroptatyrs Borg.

Min Læser, du nok kan begribe,

At Tor nu for Alvor blev vred;

Thi, kan du saa let blive hed,

Som jeg, uden dog mig at skamme.

Saa var du vist blevet det samme. *)

Hein flux løb til Odin og slog

1 Stykker hans hollandske Pibe.

Fa'r Odin blev vred, som han plejer, -)

Og sagde hel bister i Hu

:

Din Tølper! du véd. at jeg ejer

Kun én, og at Piber man nu

Saa lidt som Tobak
Kan faa for det engelske Pak.

Det er og fordømt med den Krig,

Xaar den dog en Gang kan faa Ende!

Jeg ^kal dog Hermoder nedsende

I >g bede ham hilse fra mig,

At, Mden saa meget man priser

I)«- gamle homeriske Viser,

^ skulde man smukt give Agt

Paa, hvad dér om Krigen er Bagt.

S i vedblev den gamle en Stund

Paa Sønnen og Krigen at skjænde,

Mon tabt«- snart Næse og Mund.

t snart han saa
1 sammes Elende;

Den Pris, som ham skulde erstatte

1 [ans Pibe, den lod han <la dratt<

') Utal! P

i .len ny i

|
Ili.nl. i

•. Volfi. s i rt nok, Ri < Min kjendtc il mer; Gneek kunde han

h.tr han n.i

e ere paa I>.m-k; men oden Tvivl 1 • S(

tendl mplai %i tin, da han ble* Katolik.

i. 14
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Dog, Korthed man altid bør søge,

og ej unødvendig forøge

Sit Digt, og derfor vi nu ville

Se til, hvad de andre bestille.

Den Gang Fimbulfambur x
) blev fri

For med Tungen af Halsen at rende

I Himlen fra Ende til Ende

Og synge det ny Litani;

Thi Freja i Falkeham alt

Har fløjet omkring og fortalt

Med Latter og Graad blandt hinanden

Om Synet og Hornet og Panden.

Frig sukked et Hundrede Sukke 2
)

Og drejede hurtig sin Rok,

Tyr bandte en hæsselig Ed: 3
)

Det tænkte jeg, gale mig, nok

Kom ud af det Selskab med Bukke.

Hver svarte alt efter sin Skik,

Og somme kun svarte med Nik;

Men alle de Svar vil jeg ikke

Opregne til Punkt og til Prikke,

Skjønt fuldtvel dem alle jeg véd.

Alt saa' man Hermoder at komme,
For Aser til Tinge at stævne,

Han slog paa den himmelske Tromme,
Saa Skindet var færdigt at revne,

*) Fimbulfambur er Rygtets Gud, efter som sagt er i Havamaal:

Fimbulfambur kaldes den, som meget tier og lidet taler. 2
) Frigga

er egentlig Spaakvinden Sybille; thi der siges om hende (Lokasenna

XXIXj, at hun véd alles Skæbne, men siger det til ingen. 3
) Tyr

var uden Tvivl Ægypternes Apis.
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Og flux sad Gudinder i Ring
Til Sladren, og Aser til Ting. l

)

Sif 8
) mangled alene, et Bud

Hun sendte, at udi sit Hoved
Hun havde saa ondt, at hun voved

Slet ikke i Dag at gaa ud
;

<rfor, det véd du, det véd jeg,

M<-n det vidste Aserne ej.

Tor kom, blev betragtet, beset.

Beklaget, besukket, belét

Af gamle og unge Gudinder,

Indtil han omsider blev kjed

Af sligt og udtordnede vred

:

Hold Mund, I forbandede Kvinder!

Xu ret man begyndte at grunde,

At svede og slaa sig for Panden,

Men intet udgrunde de kunde,

Den enr var dum som den anden.

Hvorledes det ret hængte sammen
Med Aiarkedsmadammen,

|

Som, naar hun saa ride omvanked,
I kit Visdom dog ventelig sanked:

|
Sibylle (Edda ]

.it have fumlet et ligt Bevis herfor; thi

i rimeligt (Praef. X\l\ Sibylles Galan,

tydelig leskrivel Id. VI.
|

|

11 selv I illcnni.i,
|
.unuiflt

nordisk Navn, tom jeg aldrig har hørt i mir

eller tiden. Den
i

r, Hr. 1

! i
^.-

j
Navn. i

intet ligner telig il ods

hl find< t om, hvorfor hnn ikke

Il K .id.
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Hvad enten nu ikke hun vilde

Sin Visdom paa Aserne spilde,

Med hvem kun besvogret hun var;'

Hvad heller maaske hun den Gang
Paa Viborge-Snapsting har staaet;

Derom kan ej tale min Sang;

Thi ikke Besked jeg har faaet

Derom fra Paris,

Hvor ene paa sligt man er vis.

Saa meget er temmelig vist,

At hvis de ej fat havde faaet

Paa Loke, de vist havde staaet

Der lige til Dagen i Dag.

Vel sandt, han var Asers Bajads,

Men ikke des mindre hver As
I Klogskab mod ham var en Pog;

Jeg ogsaa har læst i en Bog, J
)

At saa gik det til hos de store.

Med II og med Smil

Som en Hex og en Pil

Nu Loke fremtren,

Han lo og han gren,

Han var nær ved at sprække.

Hvad? ler du af mig,

Sagde Tor, da skal jeg

Dig med Hammeren vække

!

Ak nej, svarte Loke, jeg ler

Mig næsten ihjel, som du ser;

Og dersom du var i mit Sted,

Du sikkert lo med.

l
) Det er egentlig ikke sandt; jeg har læst det over i en

Snes, ja, om jeg sagde to, løj jeg endda ikke; men det er da

licentia poetica, for Rimets Skyld, kan jeg tro.
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Hvad mener I vel? hun er drattet,

Den gamle, forbandede Mær,
Og ligger der henne i Krattet. —
Hvordan? hvad? hvem ligger der?

Fra alle Asynier lød,

Nyfigne de var, og desuden

De alle holdt meget af Guden:

Saa gal, men dog ogsaa saa sød.

Kom, fagreste Søn af Laufeja!

Kom, sæt dig hos mig! sagde Freja,

Fortæl mig: hvad var det. der drat?

Og husk: efter Dag kommer Nat!

Med II og med Smil

Som en Hex og en Pil

Nu Loke hensprang;

Mt-n Hærfaders vældige Stop

Ham stoppede i hans Galop.

Gud Odin talte (og ærbødig

Flux Loke vendte om igjen):

Gjern Spas til siden, gode Ven!

kom til os ! vi har dig nød

Min Son har haft en slem Malør,

S m i hans Pande staar beskrevet,

Den Kasus er ej hændtes for,

Saa længe jeg har levet.

1 [jælp oa af den Fortræd

!

Thi selv jeg ej har Stunder;

Jeg tænker, naar du grunder,

Du kommer nok afsted

Dermed.

I >en kloge Kanalliegud

Saa' ganske bedrøvelig ud:

lian løfted og letted paa \'» et,
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Som om han var bange for, at

Han rent skulde blive forstenet

Af Jammer og- Gru og af Smerte,

Men dygtig han lo i sit Hjærte;

Hvoraf, det véd du, det véd jeg,

Men det vidste Guderne ej.

Hans hykkelske, skjælmske Blik

Fru Freja dog ikke undgik;

Thi', ved en Erfaring saa syndig,

I sligt hun var ret bleven kyndig.

Asloke betænkte sig lidt,

Og sagde derpaa: jeg saa tit

Har vist jer, jeg havde for Øje

At nytte, men og at fornøje;

Og, naar jeg besinder mig ret,

Saa finder jeg, at det er let

At nytte i Dag og fornøje.

Jeg vil mig hos Freja da sætte

Og eder det hele berette

:

Den Kælling, der sad paa en Gren

Af Ygdrasils bandsatte Stamme,

I kjende jo nok, og I véd,

Hvor tit jeg har sanket mig Sten,

For Hexen i R— at ramme;
Men altid vor Fa'er blev vred

Og undte mig ikke de Løjer.

I véd, at to Æbler der grode

Paa Kvist over Kællingens Ho'de,

Saa kjønne, at aldrig en Tand
Dem saa' og løb ikke i Vand.
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Den Kælling saa' Æblerne hænge,

Og lysten hun var, men dog længe

Hun barede sig, til til sidst

Hun ej havde Ro eller Rist

:

Hun kunde om Dagen ej vaage,

I lun kunde ej sove om Nat,

Før hun havde Æblerne fat.

I skulle kun bare ha' set,

Hvor hun rakte

Og strakte

Med Lallen og mimred.

Jeg saa' det og grunded og fandt.

Det Ordsprog om Katten og Mælken er sandt.

Jeg alle Guders Grin ej kan beskrive,

Thi du kan tro, de Herrer var massive.

Ja, selv i Frejas ene Kind

Sig trak en lille bitte Fold,

Men hun den snart igjen trak ind

Og tugted Loke med sin Parasol.

Men derimod Frig

Mod 1 limlen andægtige Blik

< tpsendte, i tg I refion snød

Sin Næse, tor Kinden at skjul«

Som gjorde sig skarlagenrød. 1

Dog I oke, den træske, den hule,

Han Lod, som han intet forstod,

Og saa han sin Tale vedblev:

len er nødvendig; thi Loke kande ikke ; for

i
. .1 -.i n egen Vittighed, og »l«.- indre l" med. ' H

u faldt Gndedronningen <>},' nll< P

vittigheden, lur Loke godt oplyst i ^in tmnkke

itale i I-ckascnn.i. men i ln.wl I

efter.
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Den Kælling hun greb

Saa mangelund,

Og narret hun blev

Saa mangen Stund;

Men hver Gang sig narret hun ser,

Des mer og des mer
Paa Æblerne blev hun forhippet,

Og da hun til sidst staar paa Nippet

At faa dem, hun rejser sig op,

Hun har dem; — men rystende Krop,

Som rysted end mere af Glæde,

Ej mer kunde finde sit Sæde,

Og plump,

Der dump
Madammen fra Gren og til Gren,

Og ankred til sidst paa en Sten;

Des værre var Stenen lidt haard,

Og haardere end hendes Laar,

Og da nu dog ét maatte briste,

Saa bristed naturlig det sidste. . . .

Men, kjære Læser! fy for en Ulykke!

Du sidder jo og snorker mig et Stykke;

Og om jeg end vil springe over Torten,

Saa er det jo dog tvært imod Akkorden.

Ja, var det endda Kælling-Snak, jeg førte;

Men det er lutter kuriøse Ting,

Som aldrig du i dine Dage hørte,

Før nu i denne gode Aftenstund.

Dog, det er sandt: du hørte dem jo ikke;

Men kan det sig da nu for mig vel skikke,

Som Gert at snakke for et Stykke Træ,

Et Stol, et Bord, og for dig selv, dit Fæ?
Jeg skulde maaske gabe, mens du dovner,

Og gjemme paa min Tale, til du vaagner?
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Xej mange Tak, jeg er dog ingen Nar;

Xu faar du da beholde, hvad du har,

Men saa: god Nat, I/arlil! god rolig Nat!

Xu kan du bie, til du faar mig fat.

Men naar du vaagner med: hvad kommer saa?

Saa kan du selv fortælle Resten.

Jo, det er Takken, man kan faa,

Xaar man en Gang fornøjer Xæsten!

53. De gyldne Aldre.

Et lidet Bidrag til Tidens pragmatiske Historie.

(1810.)

[Itlunnu. N • for l8ll, S. 117— 20. Dette ironiske Digt

hænger nøje sammen med de ' aende.]

LJi-r var en Tid, da Tiden kun var lille,

Dens hele Krop var knap en Alen lang.

Ved slig en Tanke maa v.-l Taarer trille,

(
>-• mine trillede saa mangen I rai

Thi, vider det! saa længe Hden
Endnu var Barn og ganske liden,

Da havde man den gyldne Alder.

Beskrive den maa Heiberg og Ovid,

De leved begge i den gyldne Tid,

< »vi' gyldne Tid og gyldne Alder,

Det er vH sagtens hip som hap.

Jeg er lidt kort og noget knap.

kjender lidt til < ruld i < i-runden

;

Jeg siger kun. hvad jeg har hinden:
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Da kunde hver en Hjort og Hare

Sin Doktordisputats forsvare

Saa godt som nogen ærlig Kristen,

Ja, selv som Orientalisten

;

Da hver en Klods var nok saa klog

Som nu hos os en Skolepog,

Der dog kan baade Græsk og Fransk

Og Tysk og Dansk
Og en Latin,

Som ret er fin,

Med andet mer, som Gud maa vide,

Hvor det kan læres nu om Tide.

Imidlertid blev Tiden mere voxen

Og var en ganske vittig Dreng;

Men, som den stakkels Blomstereng

Maa blive mager, førend Oxen
Kan blive stor og tyk og fed,

Saa maatte baade Dyr og Sten

Undgjælde Drengens Vittighed:

Da han fik Mæle, blev de stumme,

Da han blev klog, saa blev de dumme.
Saa snart den Kløgt var halv fordøjet,

Som han fra Dyr og Stene stjal,

Saa tog han fat paa Mandevid,

Og slugte ret som han var gal
\

Især han i den sidste Tid

Har været rent forbandet,

Hvad ej i Grunden siger andet,

End det, som vi har hørt saa tit:

At nu Oplysningen fremskrider

Med Kæmpeskridt.

Nu somme vil, at vi skal tro,

At han vil slaa sig kjønt til Ro
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Og tygge Drøv, da i sin M;

Han ikke Rum til mer kan have;

Men det er kun en lumpen Sko&
Fordi han nu har lagt sig ne'r

Paa alle fire i en Mose,

Og la'r sig made, som man ser.

Han har en Hoben vakre Gutter,

vSom slæbe til ham al Forstand

Igjennem Snavset i en Spand.

Og pænt ham den i Munden putter.

Dog — det, hvorfor de sig bemøje.

Er og et Maal udaf de høje,

Det er, hvad knap man falder paa.

Skjønt af sig selv det falder:

At naa igjen den gyldne Alder.

I véd jo selv, den fløjten vrik.

Fordi den gamle Kronos fik

Kun Dyr og Sten at æde;

Men kan den Eisenfresser ret

laa alle sine Sønner ædt.

Har baade han og vi den Glæde
At se ham paa hans I k»rr«'>ædr;

Da er Kronidens Tid forbi,

Da har vi atter 1 larm« »ni

:

Til Dyr og Sten vi da er Mage,

S >m de til 08 i gamle 1

1

deri vi jo sætte maa
Fuldkommenheden paa ?or Klode:

At med Bevidsthed vi kan staa,

Hvor først vi ubevidste stode.
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54. De tolv Maaneder.

(1810.)

[Idunna, Nyaarsgave for 181 1. I Fortalen til Idunna, aftrykt her

foran S. 191— 93, siger Forf. : „Kobberne hørte slet ikke til min

Plan , men til Forlæggerens". Han opfyldte dog Forlæggerens

Ønske om at faa et Vers til hvert af disse tolv smaa Kobberstik,

om end Versenes Karakter næppe har stemmet med Forlæggerens

Tanke, ligesom de ej heller holdt sig inden for det tilsigtede Om-

fang. De skulde nemlig have udfyldt den nederste Halvdel af de

Sider, hvorpaa Kobberne vare trykte; men de blev for lange dertil

og have derfor maattet trykkes for sig selv paa tolv Blade, mellem

hvilke der indklæbedes de nu mere end halvtomme Billedblade. —
Til Forstaaelse af Versene er det nødvendigt her ved ethvert af dem

at give en kort Beskrivelse af det Billede, hvortil det er knyttet.]

Januar.

[Billedet forestiller en islagt Sø, hvorpaa en Del elegante Skøjte-

løbere, af hvilke flere skyde en Kane foran sig med en Dame i.]

Uet er saa koldt nu i vort Land,

Os varmer ingen Straale,

Vi løbe maa, alt hvad vi kan,

Om Kulden vi skal taale.

Vi har ej Tid at tænke paa,

Hvor snarlig Dagen mon forgaa,

Vi ellers fryse stive;

Da kommer Natten fæl og sort,

Og vi fra alting rives bort,

Hvad os er kjært i Live.

Saa dybt et Svælg er under os,

Det maa vi sagtens vide;

Men synke vi, saa synker hos

Vor Pigelil ved Side.
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Hurtig med den Tanke bort

!

Rosen blomstrer kun saa kort.

Rosen maa vi plukke.

Intet grønt kan Øjet se,

Vi maa løbe, vi maa le.

Har ej Tid at sukke.

Denne Maaned hedder Glug,

Leve hver en Pige smuk

!

F i B k r \ k.

Billedet forestiller en Maskei

J\t være og ikke at være,

Det, siger jo Hamlet, er Tingen.

Den Frase gjør Digteren Ære;
Men her mellem os er der ingen,

Hvis Liv jo beviser det samme
Og gjor saa den Digter til Skamme:
Thi kun ved Forvandling af Ord
Til Handling man ret bliver stor.

Nu, tumler jer, tumler jer brav!

Thi naar vi da tumle i Grav,

har vi dog levet lier oppe,

Ja, levet som levende Kroppe.

M \ R i 5.

[Billedet forestiller en \

1 Lvem tænkte dog p
1 >et saa vilde g

l > n Es var saa fast i stærk.

Nej, det • Menneskeværk.
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Saa svigte jo Digterens Ord,

At Lynild kun kommer fra Tor.

Thi nu han os drukner i Vand,

Trods al vor Forstand,

Ved Siden af Træer og Heste.

Den Klippe? Nej, den er for stejl,

At blive ved Jord er det bedste.

En Baad uden Ror eller Sejl?

Ja, den vil vi sætte os i;

Saa kan vi med Strømmen jo drive,

Og naar saa den Flod er forbi,

Kanske vi dog blive i Live.

April.

[Billedet forestiller en Bondegaard. I Forgrunden Agerdyrknings-

redskaber, Fjerkræ med Kyllinger, samt en Række Bistader, som

en lille Dreng er kommen for nær , saa han overfaldes af de

sværmende Bier.]

oolen skinner, som den maa.

Hvorfor mon den skinner saa?

Den, som det ej ser og véd,

Er, hvad denne Maaned hed.

Gæslinger skal ud i Parken,

Kornet skal jo gro paa Marken,

Kaal og Gulerod i Haven,

Ellers fik vi Skam i Maven;

Græs maa gro til Smør og Ost,

Gule Blomster dog tillige,

Honning er i nogle slige;

Men de andre? De er til —
De er jo, i Fald man vil,

Til en lille Urtekost.
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Det Naturen eller Gud
Regned ganske kløgtig ud;

Derfor bør vi sige Tak. —
Men, hvad hjælper al den Snak!

Se til de fordømte Bier!

Aa, den arme Dreng! det svier.

Hvad skal Bien med den Brod?

.M \.i.

[Billedet forestiller et Landskab med græssende Kvæg. Under et

Træ i Forgrunden sidder en Hyrde og blæser paa Fløjte, medens

en 1 ger i Græsset ved hans Fod og lytter til Musikken.]

vJ, hellige Natur! din Bog
Kan gjøre lykkelig og klog.

O, salige Uskyldighed:

At lægge sig >om Oxen ned,

Saa mæt og træt af Dagens Møje

1 bløde Græs paa Bækkens Rand
Og sjx g i klare Vand
M-mI .tilt- Blomster for sit ( (je

!

Dog. hvad er selv en saadan 1

Mod den, ved Fløjtens [ryllelyd

A.1 sidde med sin Elskerinde

( )-• lade hende Kranse binde,

< \g tage hende paa sit Skjød!

Let er j< i dog I iv i I tød.

1 lar altid 'i saadan

Maa ( rud beholde I limn.

M.m bliver ordentlig and

Xa.tr man kan leve her saa pi
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Juni.

^Billedet forestiller en Slotshave, hvor en ung Herre ses at over-

række en Dame en Buket.]

JlLn Have er til Overdaad,

Dertil har Jorden ikke Raad,

Saa sige strænge Moralister.

I Teorien er det sandt,

Men, som jeg i saa meget fandt,

Det mig til Praxis aldrig frister;

Det falder kun en Muldvarp ind,

Som har et lumpent jordisk Sind,

Hvem ej for Skjønhed Sans blev givet,

Som ej forstaar at nyde Livet.

I Haven voxe Roser røde,

Dem plukker man til Piger smaa,

Og siger, at man saa vil bløde,

Om ej man deres Gunst kan naa.

Saa skinner Solen paa det røde,

Saa Kinden faar et rødligt Skjær;

Saa lader Pigen, som det røde

Er Blyhed, for man kom for nær.

Saa narrer man hinanden sødt

Med Blod og Rødme, rødt for rødt,

Og det er store, skjønne Løjer.

Juli.

[Billedet forestiller en skovkranset Sø; i Baggrunden ses badende:

i Forgrunden sidder en Herre og meder.]

Her i Lundens svale Skygge
Er saa underligt at bygge:
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Klare Straale, grønne Lind,

Blanke Sø og lune Vind

Tale under Buen blaa

;

Men jeg kan dem ej forstaa.

Hoveder hist pippe frem.

Underligt, at se paa dem:

Se, hvor under falske Bølge

De saa spøgende sig dølge

;

Hvad, om nu dem Bølgen sveg

Fisken sig i munter Lej

Baltrer paa den blanke Flade;

Orm! du kryber mig saa tæt,

Du er af min egen Æt,
Med dig vil jeg Pisken made.

Arme Fisk! du er saa glad.

Bider rask den Ormemad.
Véd det ej. du Krogen sluger.

^da gjør vi, og saa gjør du:

I iv.-t i sig I )øden suger,

I ystig, lystig! bid kun du

!

l forestiller en H*
med cd rnc]

IVornet har vi. som I se,

Mi • med skarpe Le;

er det til \
« irea Nytt

\u er det vort egel Bytt

I hi saa længe d< I stod,

l tørte det jo til sin Kod.

Koden har \i ej behi

i. 15
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Den skal raadne, og vor Plov

Skal den dristig sønderskære;

Halmen raadner sagtens med,

Kornet raadner paa sit Sted.

Underligt, at saa maa være!

Rod igjen vi har behov,

Den ej kommer fra vor Plov.

Dog, nu er jo fuld vor Lade,

Nu maa vi og være glade:

Æd og drik min Sjæl til Vaar!

Forraad nok du har i Aar.

Se den Tøs, hvor stolt hun render,

Prunker med en vissen Krans!

Kom kun hid! du skal i Hænder,

Kom nu til en lystig Dans!

Spiller op, I Spillemænd!

Lystig, Mø! og lystig, Svend!

Kornet vi fra Roden skar,

Kornet vi i Laden har.

September.

[Billedet forestiller en Æblehøst.]

1 aa de Træer, lave, høje,

Frugter gro, os til Behag,

Lystelige for vor vort Øje,

Liflige i Lugt og Smag.

Børn og Svage sanke op,

Alle lave Træers Top
For den stærke maa sig bøje;
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Hvo som dristig er i Sind.

Op ad Stigens svage Trin

Stræber til de høje Grene;

Medens Frugten liflig sød

Stundum falder ham i Skjød,

Som sig ej mod den bevæger.

Den, som hentes højt i Top,

Den, de svage sanke op,

Den, som Styrken falde bød,

Den, som falder selv i Skjod, -

Alle sprang af samme Rod.

Hver en Frugt er lige god.

Somme snakke om et Træ,

Som gav alle Træer Læ,

Og hvis Frugter er saa rare.

Her i Haven er det ej,

Ingen kan en sikker Vej

Til det Træ os aabenbare.

Venner! lad os nyde disse!

De alene er os Tisse.

( ) . K.

[Billedet forestiller en Have i Yinhoatukn. I rgrandi

ly.t - Herre* <
i med Le las; el elskende

Pai j
..r ad i Mellemgrunden.]

\ ruder tro vi ikk<* paa,

\'i kun tro. hvad vi fofStaa.

Men da ( ruder paa vor Klode

Nu en I rang er b M< de,

Kan vi sagten .1 tro,

ta bene, kun paa to:
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Kun paa ham, som Druesaft

Har til Jordens Glæde skabt,

Og paa riende, som til Lyst

Fører Pigen til vort Bryst.

Hold, Selot, nu smukt din Mund
Med, at vi skal ligne Gud,

Agte nøje paa hans Bud!

Ser du Glassets rene Bund,

Ser du Pigen i vor Favn,

Véd du vore Guders Navn.

Dem vi lyde, dem vi ligne,

Dem med Jubel vi velsigne.

Skjænker i med bredfuldt Maal!

Det er vore Guders Skaal.

November.

[Billedet forestiller en Klappejagt]

iVommer hid, I bistre Svende,

vSom os skose for vort Mod!
Ser I, hvor den Hjort kan rende?

Vil I tro, det koster Blod!

Vi for Blod er ikke bange,

Kun for Mennesker som vi;

Hjorten kunde os jo stange,

Naar vort Skud ham gik forbi.

Sagen er kun, at i Felten

Jo med Frænder strider Helten

Og udøser Frændeblod;

Det er et barbarisk Mod.
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Somme er der vel, som sig

Vi og her med Frænder krige;

Dog, sligt Ordspil, maa I vide,

Ingen ærlig Mand kan lide.

1 ) : CEM B ER.

[Billedet forestiller et Marked i en \ net med Fragt,

etøj o<j Julegaver. En Kirk- ses i Baggrunden.]

iler er Stads, og her er Glæde,

Guldgaloner, engelsk Klæde,

Ørenringe, Diamanter,

Sjaler, Naale, Silkevanter,

Stads fra alle Verdens Rig

Lommety e, G lædespiger,

Smukke Folk paa alle Kanter.

Fy, den Kirk.- 9taar er,

Den er ogsaa alt for nær.

Elvi 'i-; >r flytter man den ej

Udenfor med andre død<

Luften den forgifter <'j.

Men den kan os slaa til Døde.

Hvis jeg gyser hvis den faldt!

Ak. hvordan? mig tykkes alt,

Spiret synker, Paarnet ra rer;

1 [vis den falder, da et

Den i Mat.
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55. Odin og Saga.

(1810.)

[Idunna, Nyaarsgave for 181 1, S. 123— 27. En Omarbejdelse i

Nordiske Smaadigte, Kristiania 1838, S. 63—66, med Tilføjelse af

to Vers, meddeles her efter.]

Jeg véd saa underfuldt et Land,

Dér maa vi alle bygge,

Enddog det er, som Sol i Vand,

Af Hjemmet kun en Skygge:
Vi bygge der saa trindt og tæt,

Men se dog kun den snævre Plet,

Hvor vore Fødder stande.

Tilbage vi ej skue kan,

For Taagen, som os følger,

Og for os er en ligedan,

Som alt for Øjet dølger;

Dog vandre vore Fædre hist,

Og foran os, det véd vi vist,

Skal vore Sønner bygge.

O, vist vi maatte plat forgaa

Her i det snævre Fængsel,

Om ingen Bod vi kunde faa

For al vor dybe Længsel;

Thi, skjønt vi glemme det saa tit,

Det siges os ved hvert et Skridt:

Her har vi ikke hjemme.

Jeg véd en Bæk saa underfuld,

Den rinder gjennem Landet,

Og det, som lagdes under Muld,

End spejler sig i Vandet:
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Den kommer fra vort Fædreland.

Vort Billed skal i dybe Vand
Og vore Sønner skue.

Naar Foden er af Vandring træt,

Paa Bækkens Bred vi hvile,

De gamle Skygger trindt og tæt

Forbi vort Øje ile,

Hver Urt, som stod paa Bækkens Rand,
End lever grøn i friske Vand
Og dufter os i Møde.

Men Vandet kan ej stille staa,

Det stadig maa henrinde,

De kjære Skygger ogsaa maa
Fra Øjet brat forsvinde;

Da vorder Barmen tung og hed,

Og Vemodstaarer trille ned,

Alt som i Bæk vi stirre.

Jeg véd en Borg saa høj og prud,

De Støtter, som den bære,

Af Marmélsten ej skares ud:

De ikkun Straaler rre,

Som sprang fra Ba'kkcn> dybe Bund;

Og dog den har si.t fast en Grund,

At den kan aldrig synke«

I Borgen er en herlig Sal.

Der sidde < ruder inde

Og skue over Bjærg <>g Dal.

Den ejes af en Kvinde

:

I lun navn.-- Saga i \

«

»rt \<>rd.

Men kjendes vidt < It paa Jord,

Og dyrkes, hvor hun kjendes.
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I tvende Bægre øser hun

Af Bækkens klare Bølger,

Og Runer staa paa Rand og Bund,

Dem megen Styrke følger:

Dem Odin skar med kunstig Haand,

De brat kan løse Tungens Baand,

Og Synet kan de styrke.

Ved Saga sidder Odin næst,

Og kløgtig falder Talen:

Den Askurs Søn, de unde bedst,

Ham række de af Salen

Et Bæger med den stærke Drik,

Da standse Skygger for hans Blik,

Han kan dem ret beskue.

Da sjunges der saa lystelig

Om Mænd og om Bedrifter,

Og Tiderne udfolde sig

Saa bredt i Sagaskrifter;

Da løftes Taagen mer og mer,

Saa mangt et Glimt da Øjet ser,

Fra Hjemmet vist de komme.

Odin og Saga.

(1838.)

Jeg véd saa underfuldt et Land,

Dér maa vi alle bygge,

Enddog det er, som Sol i Vand,

Af Hjemmet kun en Skygge:

Fuld vidt mon bygge Askurs Æt,

Dog ser kun hver den lille Plet,

Hvorpaa hans Fødder stande.
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Tilbage ej vi skue kan,

For Taagen, som os følger,

Og for os staar en ligedan.

Som alt for Øjet dølger

;

Dog vandred vore Fædre hi-t.

Og foran os, vi véd jo vist,

Skal vore Sønner byg

oaatte vi ej rent forg

I dette snævre Fængsel,

Om ingen Bod vi kunde faa

For al vor dybe I . • gsel,

Som, glemme vi det end fuld tit,

Dog ved hvert et Skri'lt:

Her har vi ikke hjemme!

Jeg véd en i . . underfuld,

. gjennemrindei Landet,

r alt, som lagdes under Muld.

i Vandet:

Den kommer fra vort Fædreland,

Vort Billed skal i klare Vand

Sonner skue.

n din af Vandrii

leens Bred dn hvile,

r trindt

:
i e

!

kkens Rand,

det kl.o

linker Ol i M<

n den l

I

Saa Bai hed.

Alt -
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Jeg véd en Borg saa høj og prud,

De Suler, som den bære,

Af Marmel-Sten ej skares ud:

Af Straaler de kun ere,

Som sprang fra Bækkens dybe Bund

;

Dog har den Borg saa fast en Grund,

Den kan vist aldrig synke.

I Højeloftets Ridder-Sal

Der ser man Taagen svinde,

Der overskuer Bjærg og Dal

En himmelsk Asa-Kvinde:

Hun Saga nævnes i vort Nord,

Og skjønt hun vandred vidt paa Jord,

Hos os har hun dog hjemme.

I Bægre tvende øser hun

Af Bækkens klare Bølger,

Og Runer staa paa Rand og Bund,

Dem sælsom Styrke følger:

Dem Hejmdal skar med kunstig Haand,

De brat kan løse Tunge-Baand,

Og Synet kan de klare.

Ved Saga sidder Odin næst,

Fuld kløgtig falder Talen:

Den Askurs Søn, de unde bedst,

Ham vinke de til Salen,

Ham læske de med Mimers Drik.

Da faar han Syn og Saga-Blik,

Da faar han Mimers Mæle.

Da sjunges der saa lystelig

Om Fædrenes Bedrifter,

Og Tiderne udfolde sig

I klare Saga-Skrifter;

Sig Taagen løfter mer og mer,

Saa tindrende vort Øje ser

Den store Samfunds-Kjæde.
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Os selv vi se paa Skjød, paa Hu,

I Fortids Svøb, det dunkle,

Og Glimtene, som fedes nu,

Paa Fremtids Himmel funkle

;

Og hvad i Livets Helligdom

Med Saga Odin taler om.

Begynde vi at høre.

Saa rind nu, Bæk, kun <>s forbi,

-Hær i Følge!

En Fylking ny forsamle vi

Til Havfru-Dans paa Bølge.

Vi K dit Væld, vi K dit Maal ;

Paa et lyksaligt Løb, din Skaal,

Guld-Bægeret vi tømme.

56. Pilegrimmene.

(1810.)

(Idunna. N rt for 181 1. S. 128—30. Optrykt uforandret i

Grmndhri - indelige Stage, IV i
N
r;>. Nr,

1 Østen ligger en gammel By,

Sit Navn den dristig siger,

Thi af den v^ik saa stort et Ry,

I alle Verdens Riger:

En Sol opgik i Betlehem,

l Ig gylden stod Jerusalem

Alt i den> klare Straaler.

I I»\ en er <'n hellig ( hrav,

Thi dér vot Frelser blunded,

lerfor did med Vandringssta\

I )• 11 fromme Kristen stimded

:
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Alt, hvad han synded, hvad han led,

Det lagde han i Graven ned,

Som gjemte Jesu Pine.

Han havde med sin Sved, sit Blod,

Den lange Vej beskrevet,

Dog var, langt mer end Haand og Fod,

Hans Hjærte sønderrevet:

Af Vejens Møde træt han var,

Dog mer af Byrden, som han bar,

Af sine svare Synder.

Da knælede han ned paa Stand

Med Suk og Taarer hede,

Og Øjet om sin Frelsermand

I Graven vilde lede;

Ak, dér var intet Guddomsspor,

Fra kolde Sten kun Gysen for

Alt i de bange Lemmer.

Da tyktes ham, som Englerøst

I Gravens Hvælving toned:

Han er opstanden til din Trøst,

Som dig med Gud forsoned;

Thi løft dig, Synder, ved din Tro

Fra Graven, hvor de døde bo,

Til Herrens lyse Himmel!

Med Tro og Haab da løfted sig

Den angergivnes øje,

Ved Trøst fra Gud i Himmerig
Han glemte al sin Møje:

Alt, hvad han synded, hvad han led,

Det lagde han i Graven ned,

Som gjemte Jesu Pine.
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Saa trøstig han sin Vandringsstav

Nu flytted gjennem Lande,

Det Underværk om Kristi Grav,

Det kunde han nu sande:

Den tog hans Pine, gav ham Fred

Og Haab om salig Evighed,

Xaar Gud fra Jord ham kaldte.

57. Peter Er em i t.

i [810.)

[Idunna. Nyaarsgave for 1811, S. 131 — $5. En Omarbejdelse med
et Tillægsvers i Nordiske S gte, Kristian

. meddeles her efter, bærer Overskrift nPilegrimmen
tt

. Derfra

optaget med Titel af .. K tikanten" og Tilfajelse af en

Slutningsven i Grundtvigs Salme]

-
. Xr. 114.]

livem monne det væt r ganger saa h

Med Stav over Bjærge og Dal

Hvem monne det der raaber saa fast?

Det gungrer i Højelofts Sale.

elig er det en Vandringsmand,

•n kommer nu hjem fra det hellige 1 an

id Tid< monne han bæi

irde den liden Smaadrenj

spørger den Ridder i Sale,

flokke de Skarer paa Mari

At høre den Pilegrims la.'

I [am Aandén Lndgi i krafl >rd.

At alt som en I vandre paa I -rd.

i
\ rterne brænde.
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O, hører det, Brødre! den hellige Grav,

Den mægte I ikke at finde,

Forgjæves I flytte jer Vandringsstav

I Dal og paa Bjærgenes Tinde:

De Hedninge gjorde med Helvede Pagt,

At drive fra Graven og Naaden med Magt

Den arme, bodfærdige Synder.

O, ser mine Arme, o, ser mine Ben!

Dem have mig Lænkerne skaaret,

Og alle, som knæled paa hellige Sten,

De have de samme og baaret.

De bære dem end udi Asialand;

O, kunde dog over den bølgende Strand

I Sukket og Skrigene høre!

Guds Moder hun hører de helliges Bøn,

Hun har sig for mig aabenbaret,

Paa Armen hun havde sin straalende Søn,

Og straalede selv som forklaret:

Hun bød mig at vandre fra Syd og til Nord,

At kalde til Graven hver Kristen paa Jord,

Til Kamp for de hellige Steder.

Hvor Herren har talet sit Guddoms-Ord

Og kraftige Gjerninger øvet,

Hvor han, som forløste den syndige Jord,

Paa Korset nedhængte bedrøvet:

Dér træde nu Hedninge Korset med Fod,

Med Spot de udgyde de helliges Blod;

Som Abels det raaber fra Jorden.

Det raaber om Hævn over Hedninge vist,

Om Straf over eder, som sove:

Med Læben bekjende I Troen paa Krist,

Men have ej noget at vove.
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Mod Himlen I gaa som usmykkede Gjæ-t

;

Men kastes I skulle fra salige Fest

Til Graad og til Tændernes Gnidsel.

O, haver end nogen sin Frelser saa kjær,

At Døden han for ham vil lide,

Da kommer, o, kommer, med Spyd og med Sværd
For Korset og Graven at stride!

O, frygter kun ikke for Helvedes Magt!
Med Himmelens Herre vi gjøre vor Pagt,

Og han haver alting at raade.

O, skynder jer, Kristne, men holder mig ej

!

Om Sjælenes Frelse det gjælder;

s cia knap er min Tid, og saa lang er min Vej,

Og saare mod Aften det hælder.

Saa længe jeg er fra den hellige Stad,

Kun Vand er min Drik, og kun Urter min Mad,
Mig ^tyrker den Gud, som mig sendte.

P i I e g r i m m e n.

(1838.)

i [1 em monne <! hvast

M- '

'

5(

DQ monne d< 'ler ra.r

Det gungret 1 ll>>j<.l"tt- Sale,

rikkerlig er del en Vandrings-Mand,

S kummer nu hjem fra det hellige Land.

mne han bt

le den liden S

ørger ilen Ki

M rk

le.
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Ham Aanden indskyder letvingede Ord,

Med Vinden de fare som Luer paa Jord,

Som Lys brænde Stammer i Skove.

O, hører dog, Brodre! den hellige Grav

Er mer ej paa Jorden at finde,

Forgjæves mod Østen I flytte jer Stav

Og spejde paa Bjærgenes Tinde
;

For Hedninger gjorde med Helvede Pagt,

At drive fra Graven og Naaden med Magt

Den arme, bodfærdige Synder.

O, ser mine Arme, o, ser mine Ben!

Saa have mig Lænkerne skaaret,

Dog, knælende først paa Oprejsningens Sten,

Med Glæden jeg dem haver baaret.

Men hør, hvor de sukke i Asialand,

Som fandt ingen Naade bag bølgende Strand,

Kun Tigre og Løver og Lænker!

Hvor Frelseren med sit livsalige Ord

Paa ny blæste Aande i Støvet,

Hvor han, som gjenløste den syndige Jord,

Paa Korset nedhængte bedrøvet:

Dér træde nu Hedninger Kors under Fod,

Med Latter udgyde de helliges Blod

;

Som Abels det raaber fra Jorden.

Det raaber om Hævn over Hedninger vist,

Men hvad over eder, som sove?

Med Læben bekjende I Troen paa Krist,

Men hvad har for Krist I at vove?

Og hvad har i Vente uværdige Gjæst?

Herud, raabe Engle, fra Himmerigs Fest,

Til Graaden og Tændernes Gnidsel!

Guds Moder, som hører de helliges Bøn,

Har nu sig for mig aabenbaret,

Paa Armen hun bar sin forklarede Søn,

Og straalede selv som forklaret:

Hun bød mig omvandre fra Syd og til Nord,

Opvække af Søvne hver Kristen paa Jord,

'J il Kamp for de hellige Steder.
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O, haver end nogen sin Frelsermand kj

Som Døden for os vilde lide,

Da farer 1
) i Harnisk med Spyd og med Sværd,

For Korset og Graven at stride

!

O, frygter slet ikke for Helvedes Magt!

Med Himlenes Herre vi -unde i Pagt.

Og han haver alting at raade.

Til Kampen, I Kristne! opholder mig ej!

Om Sjælenes Frelse det gjælder.

Fuld stort er mit Kald, og fuld lang er min Vej,

Saa saare mod Aften det halder;

længe jeg er fra den hellige Stad,

Kun Vand er min Drik, og kun Urter min

Mig -tyrker den Cnul. mig udsendte.

Far vel. I som laante mig Ore i Pag!

Lad rygtes det brat, I mon ile!

Hvad ænse I Bjærge og Bulder og B

Som gaa til den evige Hvile!

Dit Kor-hanner, Drot! er vor Kjæp og vor S

Adskil dig, du rede. du brusende li

Til Sion vi gaa gjennem Ørken.

'i [S -'» [!)<-

lyder

lied

Det I.»<1 t:

\

Mi

I.
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58. Korstogene.

(1810.)

[Idunna, Nyaarsgave for 181 1, S. 136— 38. Omarbejdet og udvidet

i Nordiske Smaadigte, Kristiania 1838, S. 70, med Titel „Kors-

toget", som meddeles her efter. Fra sidstnævnte Kilde optaget

uforandret med Titel „Jorsal-Farerne" i Grundtvigs Salmer og aande-

lige Sange, II (1870 og 1873), Nr. 117.]

Jhler er saa stille, her er saa tyst

I Borgegaard,

Ej Vaabenleg, ej Spil og Lyst

Man høre faar;

Der sidder den Junker med tankefuldt Sind,

Der sidder den Frøken med Graad paa Kind,

Her lyster mig ikke at dvæle.

Nej, lader heller os gange ind

I store Stad!

Om én bedrøves dér i Sind,

Er mangen glad;

Der røre sig alle med Støj og med Sang,

Der høres den liflige Klokkeklang,

Og Tidender høres paa Torve.

Mon Pesten haver da rundt i Stad

vSig sneget om,

Saa at den lange Huserad

Er bleven tom?

Hvad heller mon om ved lysen Dag
I Søvnen finder enhver Behag
Og rører sig kun udi Natten?
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Dog, tys! hvad lyder fra Kirken hist

Saa sagtelig?

En Sjælemesse holdes vist

For Stadens 1Ag:

Der ganger af Kirke en Kvindeflok,

Kun Oldinge følge med hviden Lok,

Umyndige Drenge tillige.

O, sig mig, du gamle med Issen hvid,

Hvor Slaget stod!

Thi sikkerlig flød i skarpen Strid

En Strøm af Blod.

Du græder, og vist den Lod er tung,

At grave i Jord hver kraftig ung,

Og stande saa gammel tilbage.

Hvor haver du hjemme, du Vandringsmand

!

I Syd? i Nord?
. Hvor ligger det fjærne, det sære I and

Paa denne Jord,

Hvor hellige Tale om Kors og om Grav,

Der farer som Luen paa I and og paa Hav,

Ej hørten ej 1
1
j; erterne tændte?

Slet ikke jeg græder tor nogens Død,

Jeg er saa graa,

Jeg er saa gammel, det er min Nød,

Jeg her maa gaa

:

Jeg kan ikke ha-re det tung rd,

Jeg kan ikk«- drage den hellige Færd,

For Korset og Graven at Btride.
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Korstoget.

(1838.)

Her er saa stille, her er saa tyst

I Borgegaard,

Ej Vaabenleg, ej Spil og Lyst

Man høre faar
;

Ej vrinsker Hest, og ej glammer Hund,

Kun Uglen tuder i allen Stund,

Ej lyster mig her at dvæle.

Men hisset byder mig til sig ind

Den store Stad:

For én med Taarestrøm paa Kind

Er mangen glad;

Dér alt sig drejer i Huj og Hast,

Og lystig bærer, hvad end ej brast,

Dér glemmes al Jordens Møje.

O ve! mon Pesten sig rundt i Stad

Har sneget om,

Saa Hus paa Hus i Ring og Rad
Blev Lade tom?

Hvad heller finder ved højlys Dag

Det Borgerskab kun i Søvn Behag

Og sjunger med Natte-Ravne?

Dog tys! hvad toner fra Kirken hist

Saa sørgelig?

En Sjæle-Messe der holdes vist

For Stadens Lig:

Fra Kirke kommer en Kvinde-Flok,

Kun Gubber følge med isgraa Lok

Og Poge med Falde-Hatte!

Fortæl mig, gamle med Issen hvid,

Hvor Slaget stod!

Thi sikkert flød der i skarpen Strid

En Strøm af Blod. —
Du græder! vist er den Lod og tung,

Til Grav at følge hver kraftig ung,

Og vakle ved Stav alene!
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I [.<>r har du hjemme, du Vandrings-Mand!

I Syd? i Nord?

Hvor lukke Bølger det skjulte Land

Paa Folke-Jord,

Som ej gjenlyder af Himlens Rø-t

Og Vaaben-Gnyet fra Vest til Øst,

Af Kampen til Korsets Ære?

græder ikke for Ungkarls 1 k

Bien 1 r, 1 Vi

le maatte, >kjønt Hornet lød,

Jeg er -

Jeg kan ej svinge det tunge S

kan ej drage i Herrefierd

For K Gravens Ære.

Men du, BOm er i din gyldne Tid.

Hvi tøver du?

Skyd op dit Hjseitl . far vel, til Strid!

Kom Gud i Hu!

1 >g trættes Armen paa Kampen- Dag,

1 aenk paa mig gamle, og slaa et

For Gubben, hvis risender ryste!

hvis du vinder til Hem
iterland,

Glem ej, tiet Raad dig .

1 gamle Mand!

r nit hvide 11

1 >.
. tx

Hvor alle Gud
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59. Jørgen Sorterup.

(1810.)

[Idunna, Nyaarsgave for 181 1, S. 139—42.]

Han haver sig baaret en Søn under 0,

Som haver den Skæbne, han aldrig skal dø

Og aldrig sin Klædning opslide.

Sorterups Heltesange.

kJ, du gamle, kjække Skjald!

Mindes skal du af den unge;

Dansk du var i Tonefald,

Dansk af Æt, af Kraft og Tunge.

Naar om Kæmperne i Nord
Du din Tordensang lod høre,

Da sig maatte vist i Jord

Nordens gamle Kæmper røre.

Roms den visne Gudenok
Vilde du i Sang ej dyrke,

Agted den for Sten og Stok,

Uden Magt og uden Styrke;

Sebaot du Offer bar,

Hver Gang du i Sang dig øved;

I dig selv en Guddom var,

Guderne du ej behøved.

Dog det gamle Bjarkemaal

Tyktes dig en herlig Flamme,

Gamle danske Mænd i Staal

Kaldte du din egen Stamme,

Deres Pris du hørte helst,

Og det glædte dig i Sinde,

At ved Skjaldens Kvad var frelst

Odins og Kong Frodes Minde.
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Varslende stod Axelvold

Da du blev til Verden baaret,

Dig saa stolt en Helteold

Til sin Ligskjald havde kaaret:

Jueler paa det danske Hav
Saa' du Manddomsværker ove,

Og du sang dig ned i Grav
Om en Seh'sted, Gyldenlove.

Du var Bragurs ægte Søn,

Dog dij; Kvad os gik af Minde;

Derfor maa saa tit i Løn
Mine bitre Taarer rinde.

Graad og Latter, store Skjald!

Kvalte tit din hoje Stemme;
Ak, men dybt var Danmarks Fald,

Da det kunde dig forglemme.

Dovet blev din Heltesang,

Intet den dog fuldt neddæmper:
Jordes du og mangen Gang,

Staar du <>p med din«' Kæmper;
Du med Sang, og de med Sværd
Samme Idræt ville ove:

Vække Mænd, som gange nær
Rabf. Seh'sted, 1 ryldenløve.

Lirespil om Paarsea Færd,

ivt blev Danmarks Heltekvæde;

tden bl«-Y og Sangen værd:

Danmarks Flaade vi I le;

I list, hvor Juel i Kjøgebugfl

§< jerrig med Fjenden droges,

Dér saa1

vi de danskes Flugt,

( ramle A Kelstad indtog
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Men, naar Dannemark en Gang
Vaagner af sin lange Dvale,

Atter tone skal din Sang,

Kæmpeskjald! i høje Sale.

Glæd dig, Skjald! den Stund er nær:

Baal nedstyrtes, Herren vinder;

Alt sig hvæsser Danmarks Sværd,

Hjærtet higer, Gud det finder.

60. [Villemoes i Kongedybet 1801.]

(1810.)

[Dette Digt i Idunna, Nyaarsgave for 1811, S. 143—46, dér med

Overskrift: „Villemoes. 1801", er vel egentlig at betragte som

Udkast til den navnkundige Mindesang om Villemoes med samme

Begyndelse, Nr. 62 her efter; men dog var det sidstnævnte Digt

det af dem, som først kom Offentligheden for Øje, trykt i Rahbeks

Mindesange, hvis Forord er dateret 10de Septbr. 1810, medens

Idunna først er udkommen efter 5te Decbr. s. A., da dens Fortale

er undertegnet. Det kan vel ikke omtvistes, at Mindesangen jo i

det hele staar langt over dette lille Digt; men dog findes her i

det mindste én ægte Perle (V. 4), som Forf. glemte at tage med

og indsætte i det færdige Smykke.

Det her som i Idunna følgende Digt (Nr. 61), det sidste i

Nyaarsgaven, danner en Fortsættelse af dette; og det skyldes uden

Tvivl kun tilfældige Omstændigheder, — nærmest vel Forlæggerens

Utilbøjelighed til at vente længere med Udgivelsen , eller maaske

ogsaa Hensyn til Bogens Størrelse, — at de to ikke endnu efterfulgtes

af et tredje Led i Kjæden , omhandlende Villemoes' Heltedød

1808. Mere herom i Bemærkninger foran Nr. 62, til hvilke i det

hele med Hensyn til dette Digt maa henvises. Jfr. ogsaa Fortalen

til Nyaarsnat, her efter som Tillæg til Nr. 64, S. 272.]

Kommer hid, I Piger smaa!

Strængen vil jeg røre,

Hver et Kys I give maa
For min Sang at høre;
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Om saa bold en Ungersvend,

Alle vakre Pigers Ven,

Gladelig jeg sjunger.

Dreng han var, men som en Mand
Han at lege vidste,

Da os i vor egen Strand

Britten vilde friste;

Strømmen gaar mod Kjøbenhavn.

Kongedyb er Strømmens Navn,

Dér blev Legen øvet.

Britten klarlig i den Leg
Maatte se og lære,

At endnu den danske Kg
Kæmper kunde bære,

At ej end var levet ud
Ætten af den Svend og Knud,
Som saa frit ham gjæsted.

Legen med den røde Bold

l\ta de vaade Enge
Altid var fra 1 [edenold

i eg for danske I >reng

I den I eg og i deri Ros
Bagerst .^ik ej Villemoes,

Britten det li.tr yidm

Saadant Vidne af hans Mund
\. get har at sij

hans Færd fra samme Stund

Vidned det tilli.

lit han skyde onder < I

l egen paa den blanke Sø

Med de danske 1 hrenf
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Drengen blev en voxen Mand,
Barnlig dog i Sinde,

Maatte han paa Sø og Land
Alle Hjærter vinde:

Sømænd bare ham paa Haand,
Og den favre Liljevaand

Gav ham sin at kysse.

Gjærne han paa Haand og Mund
Kyssede den hulde,

Var vel og en liden Stund,

Som han ikke skulde;

Men han var og blev en Mand:
Kjæk han drog til fremmed Land,
Manddoms Værk at øve.

Han er i den Kejsergaard,

Mener I, han sviger,

Hvor han staar og hvor han gaar.

Danske Land og Piger?

Landet sviger han vist ej,

Derfor staar og borger jeg;

Pige, tag dig Vare!

61. [Kæmpevise om Villemoes 1807.]

(1810.)

[Dette Digt, der egentlig danner 2den Sang til den iste i det
nærmest foregaaende, har som saadan i Idunna, Nyaarsgave for 1811,
hvor det er trykt S. €47—58, alene Overskriften „180?". Et Digt,

som skulde dannet 3dje Sang, er delvis bevaret, hvorom det

nærmere i Bemærkningerne foran det følgende Digt Nr. 62.]

lir. Villemoes tjener i Kejserens Gaard,
Ej Danmark ham ganger af Minde,



6i. Kæmpez'ise om Villemoes. /S/o.

Saa mangen skjøn Jomfru hun kruser sit Haar,

Hun mener den Kæmpe at binde;

Dog tænker han paa,

Hvor det monne gaa

I Dannemark, aarle og silde.

Der kommer et Brev udi Kejserens Land
Med Tidender, ikke de bedste:

De Britter de sejle alt over den Strand,

Og Dannemark ville de gjæste

Med Løgn og med Svig,

Uventendes Krig,

De stolte Orlogger at vinde.

Hr. Villemoes ganger til Hove paa Stand:

rHr. Kejser! I maa mig forlov

Jeg hørte et Døn fra mit Fæderneland

Alt over den rullende Vove:

Det stedtes i Nød,

Og indtil min Dod
For det maa jeg stande og strich

Det svarer den Kejser, i Sindet saa mild:

..O, hor du niivT- Kæmpe hin bold.-!

Jrg i^iver dig < hrlov, saa nødig jeg vil.

J»*g tor dig >l»*t ikke forholde;

Paa Dannemarks Bud

Du fare med Gud I

1 [an hjælpe dit Land udi Nøden!"

Hr. Villemoes farer, som Solen mon .

Og alt som de Stjærner mon skrid«-;

For Dannemarks Høvding han

.. I >r l Andet mig lyster at stride;
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Thi kom jeg nu hid,

O, send du mig did,

Hvor Æren og Livet det gjælder!"

Den Høvding han stander saa tankefuld,

Og glad er han ikke i Sinde:

„En Tjener som dig *) er jeg visselig huld,

Ej Kongedyb gik mig af Minde;

Men Vejen er lang,

Saa ond og saa trang,

Til Sælands de hærgede Kyster.

Her stander saa mangen en Kæmpe god,

Og Sværdet han bærer ved Siden:

Jeg mener, han sparer ej Liv eller Blod,

Om han det maa løfte i Striden;

Men Vejen er lang,

Saa ond og saa trang,

Alt mellem Orlogger saa mange."

Hr. Villemoes stander saa rørt udi Sind,

Og Taaren ham stander i Øje;

Saa mangen en Tanke gaar ud og gaar ind,

Hvordan det sig vel kunde føje:

Paa lukkede Sø
Fra og til

At føre de Vaaben og Svende.

Han tænker, han føler, han taler saa vel,

Det hører den Høvding med Gammen:
„Paa Tranekjær sidder Grev Ahlefeld,

En Frænde af Skjoldungestammen;

*) [dig, Udgiverens Rettelse f. „du".]
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Did føre dig Gud
Med Brev og med Bud!

Han er mig saa trofast en Tjener."

Hr. Villemoes kommer til Tranekjær Slot.

Der komme de Jyder tillige:

Dem Frederik sender, han véd det saa godt.

De Jyder de monne ej svige;

En Høvedsmand god,

Af ligedant Blod,

Hr. Guldberg, han monne dem fore.

Paa Langeland vorder saa livligt og trygt.

De Baade maa lære at age,

Paa Flugten maa gange selv Kvindernes Frygt.

Man færdes om Nætter og Dage;

Fra Stryn og fra Hov
Til Stengade Skov

Hel underlig age de Baade.

Der ligge de Stakler, som Fiske pa I and,

Det Feje dem hover saa ilde,

De hige fra Skoven mod bølgend«- Strand,

Og det baade aarle og sild

M.-n Britten har lagt

For l aaland paa Vagt

( trlogger, Fregatter og Brigger.

Det stormer i Skov, og det storm-T paa Sø,

I 1 netop saa højt <l«-t mon si,

Og Natten den ruger saa sort over 8
1).- Vandbolger skumme og brua

Men Villemoes spaar:

„Nu 1. ir.

Det Vejr er for Dannemarks Drei
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Thi skydes nu Baadene tolv udi Strand,

Kun hundrede Mand de kan bære,

Saa ilde bekom dem hin Agen paa Land,

Og tørstige Væden de tære;

En vovelig Færd
Det tykkes enhver,

Dog Jyder og Villemoes ikke.

Der sidde de Svende, de øse, de ro,

De ro mellem Britternes Snækker;

O, er det at vente, o, er det at tro,

De Aareslag Fjenden ej vækker?

Men var det end saa,

Hvor kan de bestaa

Mod Storm og mod Læk og mod Bølge?

Det dages, det times, det stormer endnu,

Den Greve sin Frygt ikke dølger,

Han rider til Hav, og han stirrer med Gru
Alt over de brusende Bølger:

„O, sikkerlig brat

Den Kæmpe i Nat
Forgik med de modige Svende."

De Timer de gange til Middagen hen,

De gaa, som de komme, med Sorgen,

Da rider i Gaarde saa hurtig den Svend,

Det høres, det rygtes i Borgen:

„Med Vaaben og Mand
Nu komme til Land

Af Baadene sex, men ej flere."
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Hr. Benzen han rider til Tranekjær Slot,

For Greven han ganger at stande:

„Ej maa I, Hr. Greve! mig regne til Spot

Mit Komme; det Jyder skal sande:

At gjærne vi led,

Og mandigen stred

Mod Storm og mod Læk og mod Bolge.

Kun sex af de Baade jeg frelste til Land,

Slet intet jeg mægter at sige

Fra dennem, som fulgte min Høvedsmand
Og Villemoes med ham tillige;

O, sikkerlig brat

De alle i Nat

Forgik med de dristige Svende.*'

Det varer i Dage, det varer i to,

Det varer i trende tillige,

Da høres de Baade mod Landet at ro,

I Ir. Villemoes ses at adstige;

Ej Vaaben og Mand
Han fører til I and:

I Laaland der monne de stande.

Stor Gammen nu vordes paa højen Borg,

Ej mindre paa Øen at kjende;

Thi det haver været al l angelandi S

At Villemn.^ saa skulde ende:

At lian ^kuld.- do

Paa Itu ende Sø

maatte slet ikk.- sig
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Den Gammen er stakket paa og paa Borg,

Det maatte saaledes nu være,

Den drives paa Flugten af Dannemarks Sorg,

Af Dannemarks Skam og Vanære;

Der kommer et Bud:

O, hjælpe os Gud!

De danske de flygted ved Kjøge.

Xu kommer det andet saa hurtig paa Rad,

Og det maa vel Hjærterne knuse:

De Bomber de fløj imod Axelstad,

Til Aske blev Kirker og Huse,

Og — synker i Jord,

I Kæmper fra Nord! —
Og Dannemarks Flaade er tagen.

Der sidder den Greve saa bleg som et Lig,

Kan Ordet ej sige for Smerte;

Det kjender kun Gud udi Himmerig,

Hvad hver maatte føle i Hjærte.

Hvad hjælper det nu

At, Villemoes, du

Og Jyder mod Strømmen har kæmpet!

Hr. Villemoes drager fra og til 0,

Han mægter slet ikke at græde;

At føre de Vaaben og Mænd over Sø,

Det kan ham slet ikke nu glæde;

Thi hvad som forgik

For Britternes Blik,

Det stander ej mer til at frelse.
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62. [Mindesang om Villemoes.!

(1810.)

[Skjønt øjensynlig digtet efter og paa Grundlag af Digtet med
samme Begyndelse og Versemaal i Idunna iXr. 60), kom dette

mærkelige Digt dog frem før det andet, bagest i Rahbeks Danske

og norske historiske Mindesange. hvis Forord er dateret 10de Sep-

tember 1 8 10. I dette Forord hedder det (S. IY-Y : ..En sand

Fortjeneste af enhver, der elsker Fædreland og fædrelandsk Poesi,

er Samleren [sig] bevidst at have erhvervet sig, i det han- Ven

Oehlenschlæger har tilladt ham at pryde Samlingen med sin fra

Færsoms Deklamatorium bekjendte Mindesang over Helten

Daniel Rant/au; lignende Tak skylder han den ham personlig

ubekjendte Digter, der med saa ædel Velvillighed, paa han- Ønske

om nogle Forandringer, som kunde gjøre det i Tilskueren aftrykte

Digt over Villemoes 1
]

passende for denne Visesamling, skjænkede

ham en ny Sang over denne Ædling, der lettelig turde tindes at

henhore blandt Samlingens skjønneste." — Dette Digt 1

godt tom ordret i Kvædlinger 181 5. S. 171—78. uden nogen tilføjet

Bemærkning. I Mindesangene har det til Overskrift: „Kjækheds

Erindring. Willemoes -

'; i Kvædlinger alene: ..Villemoes". For

at adskille de lire forskjellige Digte af Grundtvig om Hunme Helt,

er Digtet lier kaldt: Mindesang om Villemoes,

At Villemoes Baaledea i Forfatterens Øjne blev til R
tanten for Mandemod og Krigerdaad i hans Samtid, ikyldes

naturligvu for en Del den Omstændighed, at I- bleven

lejendt med ham og havde modtaget et itssrkt Indtryk

af dette Torden-kj*
I ae, da han il ueren 1 807 op-

holdt sig paa Langeland, med det Hven dligeholde I

bindeisen mellem Landsdelene. Grundtvig 1

1

!\ Icki 1 d 1 id

. il

1 Fald 1808 ikre? han I
denne 1

her kaldet Drapa om Villemoes* Ku, i Anret 1810, dnkk

Mind' t 1 :n 1 [elten atti I op i ban. ud.

SkuepL 1 ban- im rift. Som ban v C l\ meld

„Mand* afinde, Forelæsningei fra 1838" ndg. i-s ;~ 5.

del ..<m AJtenstund paa Strandvejen" red København, at ban

. t..i -t 03 om n om Villem ei K immer

hid, i Pigei im

1 |l »ve.J

I.
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Det er her foran, i Bemærkninger til Nr. 60 og 61 , blevet

antydet, at foruden disse to Digte havde der været endnu et tredje,

som skulde have udfyldt Trilogien ved Besyngelse af Heltens sidste

Kamp og Fald om Bord paa Prins Kristjan. Det kom ikke med
i Idunna, men har dog været med til at danne Grundlaget for

denne „Mindesang". Dette hidtil ukjendte Led i Kjæden fore-

ligger mellem Forfatterens Papirer fra 1 8 10 i to Udkast, i det

første afbrudt med det 2det Vers, det andet kun ufuldstændig

bevaret, da det sidste af dets fem Vers slutter Bagsiden af et Blad,

og det efterfølgende er tabt. Begge Udkast meddeles her.

Første Udkast.

Paa Holmen Hr. Villemoes sorrigfuld staar,

Og, alt som de Vover mon trille,

Hvor Flaaden har ligget to Hundrede Aar,

Saa monne hans Taarer og trille.

De stolte Orlogger fra Hedenold

Var Danmarks den bedste, den faste Vold;

Den Vold, ak! den er nu ej mere.

Og det var den kjække Hr. Villemoes,

Saa bitterlig monne han græde

:

Her gynged i Vuggen hans Helteros,

Og her var hans Hjem og hans Glæde.

De stolte Orlogger fra Hedenold

Var Danmarks den bedste, den faste Vold;

Den Vold, ak! den er nu ej mere.

Andet Udkast.

Hr. Villemoes paa Holmen staar,

Og, som de Vover spille,

Hvor Flaaden laa to Hundred Aar,

Saa maa hans Taarer trille.

Den Flaade var fra Hedenold

Vort Dannemarks den bedste Vold,

Den Vold den er ej mere.
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Og det var kjække Villemoes,

Han bitterlig maa græde;

Her vugget blev han- Helte i

Og her var al hans Glæde

:

..Jeg husvild er paa viden Jord,

Thi i mit Hus nu Fjenden bor;"*

Saa hørtes han at sakke.

cke sejler hid saa In

Alt over brede Vande,

Det Kristjan er med højen M
Som hid nu lader stande;

Han laa Baa try^t i Norges Favn,

Ham vserged med sit

med de tsendte Lui.

Hr. Villemoe> paa Holmen staar,

Og klart hans Øje Iner:

„Kjærminde i den ir!

Med Gammen jeg dig skuer.

Men ak! det er dog Hjærtesorg,

At af den gamle, stolte )

Kun staar et enligt Kammer.

< >. du. som har i Sk i

Iiulskrevet Danmarks Jammer

!

id mig til min A

Nu Kammer!

•

All !

JVommer hid, 1 Piger si

tigen ni jeg røre,

I aarer skal i * fjet staa,

Naar min Sang I hør
«:
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Om saa bold en Ungersvend,

Alle fagre Pigers Ven,

Sørgelig jeg sjunger.

Vaaren er nu kommet nær,

Dagene sig længe,

Vaaren har I Piger kjær,

Blomster gro i Enge;

Dog I skal i sene Aar
Mindes, at I saa' en Vaar
Med bedrøvet øje.

Ak, thi før sig op af Jord

Blomsten kunde trænge,

Falmede en Blomst i Nord,

Som skal mindes længe:

Villemoes var Blomstens Navn,

Og ej glemmes tunge Savn

Midt i Blomsterflokken.

Han var Dreng, men stod som Mand,

Medens I var spæde,

Staa og slaa for Fædreland

Var den unges Glæde;

Strømmen gaar mod Kjøbenhavn,

Kongedyb er Strømmens Navn,

Dér blev Helten viet.

Drengen voxte op til Mand;
Barnlig dog i Sinde,

Maatte han paa Sø og Land
Alle Hjærter vinde:

Sømænd bare ham paa Haand,

Og den fagre Liljevaand

Gav ham sin at kysse.
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1

Gjærne han paa Haand og Mund
Hende kysse vilde,

Lod sig og en liden Stund

Vel i Snarer hilde

;

Men han var og blev en Mand:
Kjæk han drog til fremmed Land,

Manddoms Værk at øve.

S lsomt i hans Aand det lød:

„Hører du, det dønner!

Dannemark er stedt i Nød,

Kalder sine Sønner."

Og som gamle Danmarks Søn

Fløj han mod det hule !

) Døn,

Fædreland at værge.

Ak! den gjæve kom, og saa'

Fædrelandet bløde:

Hvor de stolte Snækker laa,

Var saa tomt og øde;

Di^<- Snækker v;ir hans Iljt-m,

Han upvoxed mellem dem.

Stred i deres Sk\

I fertil var fra I [edenold

I [id til sidste I >aj

Disse Snækker Danmarks Vold,

\'ol(l foruden Magi

Sorg og Harm i Heltens sind

Maatte da ?el gange ind,

Følge barn til ( traven,

K ra åL: hei-
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Vinter led, og Isen brast

Over brede Vande:

Kristjan med sin høje Mast

Lod fra Norrig stande;

Helten stod saa rørt i Sind,

Store Taarer faldt paa Kind,

Der han Snækken skued.

„Kjære Snække, hilset vær!"

Saa tog han til Orde,

„Sømmelig er vist din Færd

Med de høje Borde;

Ak! men det er Hjærtesorg,

At kun af den stolte Borg

Staar et enligt Kammer.

Høje Magter, I, som slog

Dannemark med Jammer!

Lad mig til min Afgang dog

Bo i dette Kammer!
Men skal ogsaa det forgaa,

Lad mig først da Bane faa

Paa dets røde Tilje!"

Snækken sejled under 0,

Kæmper var om Borde,

Vikinger laa trindt paa Sø,

Dog den sejle turde;

Vikinger sig flokked brat,

Lejred sig i dunkle Nat

Om den prude Snække.
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Hist i Xord gaar Odden ud
Mellem høje Bølger,

Der blev Døn af stærke Skud.

Kristjan ej sig dølger;

Men som gamle Kristian

Staar han fast paa danske Strand.

Skjønt hans Blod udrinder.

Bretlands Viking! har du Mod
Til med mig at sande,

At du maatte give Bod
Til de danske Vande:

Bod til gamle Dannebrog.

Som du nys uhejset tog

Med saa ringe Møje?

Snart ej saaes mer dit Flaj

( )m for dine Skib*'.

Hvad du gav tor Kristjans Vr

Prisen skulde blive;

Ringe blev paa Hav din R
( Ha du fandt en Villemoes

Paa hvert Skil), du borded

Villemoes 1 du maatte

Andet Hjem at finde;

I wirer i vort Øje Staa,

Men de- tor •] rinde.

Ak! thi vild«' vi. at du

Skulde vanke her endnu,

Kristjan overlei
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Herren var det, som til sig

Kaldte Livets Flammer;

Ved hans Tempel til dit Lig

Lave vi et Kammer,
Over dine Kæmpeben

Rejse vi en Bavtasten,

Give Stenen Mæle.

Hører det, I Piger smaa!

I maa ikke græde;

Men, naar over Eng I gaa

Mellem Vaarens spæde,

Binder da af dem en Krans,

Parrer Blomsterne med Sans

Til den faldnes Ære!

Hvis det rørte Hjærtes Sang

Hjærtet røre kunde,

Sjunger den da mangen Gang
I de stille Lunde!

Sjunger den ved breden Strand,

Naar hen over hviden Sand

Voven sagte triller!
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63. Nyaarsaften.

(1810.)

Indledningsdigt foran Idunna, N e for 1811.

Dækket tykt og mørkt nedhænger.

Intet Blik det gjennemtrænger;

Dog I stirre mod det hen:

I vil ane, I vil gætte,

Hvad I eder tor torjætte,

Xaar det ruller op igjen.

Anelser sig let forvirre;

dlemmer ikke, mens I stirre,

At I selv skal spille med!
Kan I sømmelig jer røre?

Véd I, hvad I har at i^jore?

Kan I agte Tid og Sted?

Hvordan har 1 hidtil spillet?

1 lar I tænkt, Og har 1 villet,

Handlet med et stadigl Sind?

Eller stod I dumme, dovne,

Sagde, gjorde I torvovne,

Hvad der netop faldt jer ind?

Hvis jer alt er nyt, som kommer,

Er I eders egen I tommer,

I jo selv ^k.tl Spille mod:

Selv I det ^\^ og maa vide,

I [vad l. mens de rimer skrio.

< rjøre i il paa Tid i g Sted.
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Véd I, hvad I skulde være,

Véd I, hvad I var og ere,

Véd I ogsaa, hvad I vil, —
Da kan I det ane, gætte,

Hvad I eder tør forjætte

Af det nye Skuespil.

64. Til min kjære Fader

Hr. Johan Grundtvig
paa hans Jubelfest den 5te December 18 10.

[Trykt som Tilegnelsesdigt foran „Nytaarsnat eller Blik paa Kristen-

dom og Historie", Kbhvn. 181 1. Overskriften er her laant fra det

originale Haandskrift, som af Forf. paa Højtidsdagen overraktes

Jubeloldingen. Denne Original udviser følgende Afvigelser fra

Digtets Skikkelse i Nyaarsnat: Versenes Orden er en anden, nemlig

1, 2, 5, 6, 7, 4, 3. — 2 7 Farver. — 3
3" 4 Naar du, løst af Støvets

tunge Baand, Kjæk dig svinger op mod Herrens Trone. — 3
6 Jesu

Kristi f. sanddru Jesu. — 3
9 skal al din Synd. — 4* Knap f. ej.

— 4
5 Gud det f. Herren. — 4

9 da hans Grav f. Graven da. —
5

3" 4 Nu du længes efter stille Ro, For dit Sind mod Himlen kun

at vende. — 6 1 Kun ene f. alene. — 6 8 Lad dem bruse, skumme

højt med Brag. — 7
2 ønsker f. tragter. — 7

6 klare, rene f. rene

klare. — j
s af f. fra.

I Skriftet Nyaarsnat, 47 Sider stort, følger efter Titelblad og

Tilegnelse S. 11—20 en „Fortale", undertegnet „Valkendorfs Kol-

legium den 31te Decbr. 18 10." Denne Fortale aftrykkes her efter

dette Digt. Derpaa følge de tre Digte „Livets Æbler", „Sorø

Kirke" og „Julesang" , der her meddeles som Nr. 65, 66 og 67.

Hele Skriftet er i samme Følge optrykt i Kvædlinger 18 15,

S. 179—217, og dertil knyttet et „Tillæg", S. 218—29, som her

aftrykkes efter Nr. 67.]

Vjramle Fader! paa din Højtidsdag

Maa jeg dig en Sønnehilsen bære;

Alderen har gjort dig mat og svag,

Men ej stum til Jesu Kristi Ære:
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Lavere er vel din Tunges Ro-
Højere dog Stemmen i dit Bry>t:

Thi, o, Kristen! naar din Rost mon dal

Synker den i Hjærtets Stemme ned,

Vorder Maalet, som Guds Engle tale.

Sfærers Lovsang i al Evighed.

Issen kranses af de hvide Haar,

Ej som Sne de Vinteren forkynde,

Men, som Sneens hvide Blomst i Vaar

:

At for dig skal Vaaren snart begynde.

Sneblomst ! ja, du ene skal be^taa,

Naar hver Blomst paa Jorden maa forgaa

;

Farven er kun Skin af brudte Straale,

Farvelos er Straalens rene Glan-,

Og naar Øjet lærer den at taale,

Vbrder Blomsten til en Straalekranv

Hil dig, Fader, Præst i Luthers Aaad!

Med din Krans, og hil dig" med din Krone,

Naar, udløst af Støvets tunge Baand,

Kjæk du svinger dig mod Herrens Trone!

Hil dig, Fader, paa din Jubelfest!

I hi du var en sanddru Jesu Præst:

Fræk du ej med Herren gik i Rette,

Vilde ej fortjene Himmerig;

Derfor Gud vil al din Skyld udslette,

Salighed af Naade skjænke di.

Jubellærer! paa din Jubelfest

S . hvor man Lutheri I ig omfarer!

Han var Herrens ypperlige l'r

Men han- Aaii'l i l iget ej sig røi
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Navnet har han, som fra Herren lød,

At han lever, skjønt han dog er død.

Se, hvor de paa Mindestenen hugge!

Den skal rejses paa hans Jubelfest,

Med den vil de Graven da tillukke,

Frit bekjende : død er Herrens Præst.

Gamle Fader! du har tjent saa tro

I halvtredsindstyve Aar til Ende,

Vel din Sjæl maa længes efter Ro,

For mod Himlen ene sig at vende;

Men, før end du vender dig fra Jord,

Medens du kan tale Herrens Ord

Og fra Altret i hans Navn velsigne,

Lys Velsignelsen da over mig!

At min Tro de helliges maa ligne,

Løfte mig til Krist i Himmerig!

Himlens Herre det alene véd,

Hvad sig i min Sjæl saa stærkt bevæger;

Det dog véd du, Fader: Herrens Fred

Er det eneste paa Jord, som kvæger;

Lys den over mig i Jesu Navn!

Rolig da mod Himlens sikre Havn
Skal jeg stævne over Livets Bølger;

Lad dem løfte sig med Skum og Brag!

Tryg jeg er, naar mig min Jesus følger,

Lys og Kraft han er endnu i Dag.

Lavrbærkransen har jeg bejlet til,

Men ej mer jeg tragter den at vinde:

Hvad er vel et borget Farvespil,

Hvad en Krans, som Mennesker kan binde?

Hvad er Kløgt, og hvad er alt paa Jord

Mod det rene, klare Guddomsord!
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Derfor skal min Sang nu ene tone

Til hans Pris, som steg fra Himlen ned.

Som os vilde med vor Gud forsone,

Skjænke os en salig Evighed.

Fortale
[til Xyaar-nat eller Blik paa Kristendom og Historie 1810.]

Adam syndede , og alle Jordens Slægter i ham : tabt var det

rene Gudebillede , tabt var den klare Beskuelse af Guddommen,

forsvundet var Naturens Glans og Harmoni, forsvundet Freden og

Enheden i og omkring Mennesket. Først nu bleve Sjæl me
to, først nu opstod den moralske Strid i Menneskets Indvortes og

den naturlige i Legemet, som maatte avle Døden. Det .ir

Menneske -tod i Strid med rig selv og alt Og skjalv paa det

uendeliges Rand, hvis Dyb hans Forstand i daarligt Hovmod havde

ment at kunne udmaale. Dog, en Levning af Gudsbilledet lod

Skaberens evige Kjærlighed overleve Faldet, paa det al d^u arme

Slægt ej aldeles skolde nedsynke i det endelige og glemme -it

Slægtskab med Guddommen. Denne Levning far ingen anden

hin forborgne, uden Skriftens Oplysning uforklarlige- . Higen ud

t det synlige, som. hvor den var stærkest, blev /'

Alle de gamle Keligjoner, disse matte Stjærner i Natten, avl<

af den: af Religjonerne, alt det højere Liv,

skinner og glimrer i oldtiden, udviklede rom vidnet Hi«

t.iv den Og, kunde vi dog indse, at det SM maatte

rej thi uden Tro: uden la-t Forvisfl det

det- Højhed kali dermed. | / ingen Stræben

imod det tænk skiben ,en;

men dine lelvli le -nar: II ler,

Poesien, den evig unge Oldei in sldrei aer.

ned Ir ne. hvorfra hun havde -urret mod Himm
-kuet dybt 1 Liveti Hemmeligh 1 1 Delen med rin

klii me At inkne Bern. Dog, her

hendes Or
sluk Blindhed« H

srl\

e hendi 1 Graven. Dette er tilsammen

Videnska il i
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Kristus kom, og beviste ved mange kraftige Gjerninger, men

fremfor alt ved sin Opstandelse, for den dybt nedsjunkne,

tvivlende Slægt, at der er et højere Liv og en højere Kraft end

Jordens ; men han gjorde mere : han fremstillede sig selv som det

tabte Guds Billede, som den ny Adam, hvori Menneskene kunde

vorde delagtige, ved i Troen at tilegne sig ham, hans Død og

Fortjeneste. Da han opstod af Graven, opstod Poesien med ham,

stirrede længselsfuld op mod den himmelfarne, forkyndte hans

Pris og stræbte overalt i Tiden og Rummet at opdage hans Spor

og Glimt af hans Herlighed. Dog, Videnskaberne, som Kristen-

dommen ej alene, lig andre Religjoner, avlede, men endog havde

helliget til sin Tjeneste , bortkastede alligevel Ærbødigheden for

deres guddommelige Moder og skammede sig ved hendes Lede-

baand, som de mente at kunne undvære. Med formastelig Haand

stræbte de at nedrive Verdens himmelske Dronning fra sin Trone,

ja, erklærede hende, bespottende, for deres egen umyndige Datter.

O, I lærde og selvkloge! vider, at Herren har gjort eders Visdom

til Daarlighed! lad dog den daglige Erfaring lære eder, at Urten,

som skæres fra sin Rod, vel en Stund kan føre et sygeligt Liv,

men visner dog sikkerlig! lad Historien lære eder, at saa gik det

altid med Videnskaberne i de forbigangne Tider! Eller, have I

virkelig Lyst til at forære Verden en Mumie som den alexandrinske ?

Det var at forudse, at Poesien vilde sidst forlade Kristen-

dommen; thi den maa dog føle, at dens Hjem er ikke her neden,

og at den maa dø, naar den ej længere kan tale et himmelsk

Tungemaal. Fuld er Skilsmissen end ej i denne Time; men ogsaa

Poesien er til visse besmittet af Tidsalderens jordiske Sind og

dens Hovmod: den føler ej det fornedrende i at male og forgylde

Graven med det stinkende Aadsel, den vover formastelig at sætte

sig selv paa Kristendommens Trone og lade, som om den mægtede

at give sin foragtede Dronning Ly og laane hende Glans.

Med Smerte og Skam maa jeg bekjende, at jeg selv, saa fuldt

som nogen, har været delagtig i denne Forstandens Hovmod, ja,

at min Brøde vel endog var større end mange andres. Jeg vil

ikke tale om den Tid, da jeg, som Tidens Gjenlyd, besmittede

Herrens Hus med unyttig og bespottelig Tale om Pligt og Salig-

heds Fortjeneste, om den dydige Mand, den redelige Sandhedens

Lærer, Jesus, som dog ikke tog i Betænkning at udgive sig for

andet end han var og at bekræfte Usandheden ved tilsyneladende

Underværker; thi ved den Tid har min Hovmod skammet sig for

længe siden. Men i flere Aar har jeg agtet Kristendommen for

Guds umiddelbare Aabenbaring ved sin enbaarne, og dog har jeg
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vovet, ret som for at redde dens Sandhed, at spænde den i

menneskelig Menings Aag v
). Det faldt mig endnu stedse for

tungt at tage Fornuften fangen under Troens Lydighed: jeg vilde

-elv udgrunde, hvorfor Kristendommen var sand, og selv da jeg

erkjendte Umuligheden heraf, kostede det mig dog Overvindelse,

offentlig at bekjende. jeg ej om det usynlige havde nogen Vished,

som var min egen. Skjønt Menneskets Fald længe havde været

mig klart . og skjønt jeg ikke vidste noget andet Middel til < >p-

rejsnmg end Kristus, forargede hans Forsoning mig dog paa en

de, fordi jeg ikke kunde tinde noget i min Grublen, som

lignede den. Gid dette maa tjene til Advarsel for dem, som

at de ere Kristne, naar de dele den falske A hed for

Kristendommens Hemmeligheder, som nogle af de i

stille til Skue! Ved Guds Xaade har Jeg nu bøjet min Forstands

Hovmod, og nu forekommer det mig ubegribeligt , hvorledes man

kan tro. at Kristus var nier end et Menneske, og dog ikke tro

hans Lære, blot fordi det er lians, da vi, ved at fordre andet Bevis

af os selv som Troens Betingelse, forndssette, at vi anse os i det

ringeste for lige saa kloge som han. Dette udelukker ingenlunde

Grublen, men bestemmer den blot som en Stræben etter klarere

Indsigt i Kristendommen, om hvis Sandhed ingen Tvivl kan \

- ledes er det ikke alene tilladt, men endog ueftergivelig Pligt

for de kristne, at drive Kundskaben i de døde Sprog, om Naturens

Historiens Hemmeligheder, til det højest mulige Trin, kun at

.die disse Videnskaber trssdc villig i Kristendommens Tjen«

thi naar de ville stås red sig teis og dyrkes for der • Skyld.

r det J»>
klart, at <! Lfgnder: den mennesk- li

nittede Horn , der lede deres Dyrk' Ile ubeki >ort

fra den koi ' Udsagn, Ira Salighed. At

min Synspunkt for Poesien i sine adskillige Skikk<

• Videnskab« i (elgeligt, i

selv. vilde den ej vtegi I at li\ ile i Kristendommens S

thi ene 'en det beje . guddommelig« Praeg, leh

\anhell:. SM beundre, lk ' til

denne Vished I il vel i: .

Se, Si J
baldel kan vanke rolig OBO nu!'

det gamle Kordi as K mig > di

em, det maa jeg: henrive mig m .
men ikal

luks P EVsu

i read • >!t i min Afhandling om k--
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bundløse Svælg, mod hvilket Tidsalderen blind fremhaster, dér vil

jeg stande: jeg vil udspænde for den sit eget Billede, og ved Siden

vil jeg stille to luende Blus: Herrens Ord og de forbigangne

Tiders Vidnesbyrd. Kalde og varsle i Herrens Navn, det vil jeg,

saa længe han forlener mig Kraft og tillader mig at opløfte

Røsten; thi hans er Magten og Æren i al Evighed!

Dette var egentlig ingen Fortale til efterfølgende Smaadigte,

men udgjør meget mere, i Forening med dem, Fortalen til mit

følgende Liv. Nu til Slutning et Par Ord om Digtene. De vare

bestemte til en af mig besørget Nyaarsgave ; men da der baade

fattedes Tid og Rum , fandt jeg det ogsaa ret passende at udgive

dem for sig selv. Deres Hensigt er umiskj endelig, og jeg skulde

vel ikke tro, det kunde falde nogen ind at beskylde mig for at

have vanhædret nogen Skjoldung ved at sige, som sandt er: at alt

efter som Kristendommens Lue slukkedes i Hjærterne, sank Riget

dybere til Vanmagt. Digtet selv maa vise, hvor langt jeg er fra

at tilregne Kongerne Folkenes Brøde; og ingen kan fuldere end

jeg være overbevist om, at en Konge maa bruge sit 'Folk, som det

er, efter Øjeblikkets Trang; omskabe eller gjenføde det, mægter

han ej, det kan Religjonen alene. O, gid jeg kunde dybt ind-

præge denne Overbevisning hos hver Dansk! thi da vare vi frelste:

da skulde ethvert ligesaa daarligt som landsforrædersk Knur mod
Konge og Regering bortvige, vige bort til hine vilde, som bande

deres Husguder, naar Uheld ramme, til hine blinde, som med
Glæde lade Sjælen forgifte og dens inderste Marv udsuge, men
slaa deres Konger ihjel, naar de udskrive Skat. O, gid dog en-

hver, som fristes til saadant Knur, vilde gribe i sin egen Barm
og spørge sig selv oprigtig, om han er villig til at opofre Liv og

Gods for Fædernelandet ; thi paa Svaret skal han mærke, hvad der

er Skyld i Nøden: mærke, at dersom vi ej selv fatte et andet

Sind, da kan ingen Konge, da vil Gud ikke hjælpe os.
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65. Li vets Æbl er.

(1810.

[Nyaarsnat 181 1, S. 21-26. Optrykt i Kvædlinger 181 5, S. 1 t:

N ,,'le af de sidste Strofer ere Omarbejdelser af det her I

Gang trykte \^.j. N'r. 50: Vsekker-S

tLn Viv haver Bragur, saa dejlig og fin.

Som Skjaldene om monne synge:

Idunna, hun vogter de Æbler i Skrin.

Som Aserne kunne forynge.

De ere at ligne ved Skjaldskaben> Id:

Det svundne, som stod i den nyfødte Tid,

I Skjaldskab end tykkes at le\

De Aser dog bleve saa gamle

De sjunke i Graven hin morke,

De Æbler de kunde ej længer forslaa,

Ej 1
)
give dem Ungdom og Styrke;

Men Skyggerne kan de end trylle os fir«

Saa vi kunne skue og agte paa dem.

Hvad Styrke i Livet dem fulgte.

Alt saa, som det monne med Aserne ga

S a mon det med Fædrene gange:

At Graven de kunne ej mere opst

Ej vækkes ved galdrende Sang

Men, .ilt som de ginge og stode p

M.i.i Skyggerne komme paa Digterens Or
( rmvandre i Verden saa \ ide.

!)• Jotuner havde en Klogskab saa on

Som Skjaldene end monne sjunj

Del skar dem i Sindet saa mangelund,

At Aserne bleve saa ung

K

I.
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De Æbler dem vilde de stjæle med List,

Da maatte de Guder dog ældes for vist,

Men Jotuner leve og vinde.

Nu Loke henganger for Idun at staa:

„O, hør du mig, Kvinde hin fine!

Et Træ har jeg fundet og Æbler derpaa,

De ere fuld bedre end dine;

Og vil du mig følge i Morgenens Stund,

Da skal du dem skue saa fagre i Lund,

Da kan du med dine dem ligne."

Idunna hun ganger med Fristeren ud,

Han monne med hende bortflyve:

.,Og nu skal du vorde en Rimtussebrud,

Ej længer mig lyster at lyve.''

Nu ere de Æbler i Jotuners Vold,

Saa ung og saa dejlig hver Tusse og Trold

Omspringer paa Fjæld og i Dale.

De Æbler maa lignes ved Skjaldskabens Id:

Hun *) sidder i Gudernes Sale,

Der fra mon hun 2
) lokkes af Kløgt og af Vid

Til Jordens de taagede Dale;

Selv Urten, som stander af Edder saa tung,

Da tykkes for Øjet saa fager og ung,

Oplivet af Skjaldskabens Aande.

Nu fnyse 3
) de Aser af Vrede og Sorg,

Som Skjaldene end monne sjunge,

Dem glæder ej Livet i herlige Borg,

De gjøres saa gamle og tunge;

J

) [Hun, Kvædl. f. „Den 1

'.]
2
)
[hun, Kvædl. f.„denM .]

3
)
[fnyse,

Kvædl. f. „fnyste'.]
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< »mlynet af Sværdene Fristeren staar:

Han tvinges at flyve til Jotuners Uaard,

Idunna til Asgaard at fore.

I dette alene ej Skjaldskabens Ed

Til Æblerne fagre er Mage:
Nedlokke kan hende 1

) vel Klogskab og Vid,

Men aldrig hjemføre 1') tilbage;

Hun 3
) Giften i Helvedes-Urten 1

' gjør sød,

Hun 3
) borger dem Liv. men betales 8

) med ]

S a lønner al Helvedes Yngel.

Ht Æble af Livsens det hellige [ræ

1 lar Kristus til Jorden nedbaaret:

Xaar KjaTnerne voxe, da modnes i Læ
Æblet, som Kløgten har daaret.

< >. herlige Æble, som Kristus nedbar!

Det evige liv i sit inderste har

Enhver, som det undes at smag

Det Æble i kosteligt Skrin er nedlagt,

Det Jotuner kunne ej bruge,

Dog Skrinet de stjal fra den sovende Vagt

monne der« n er nu ruge
;

Et andet de satte, adsmykket saa rigt,

Det tyktes saa fagert, det tyktes saa ligt,

Men . Eblet er ikk»- der inde.

gner, o, vaagner d< u.

Mens < flimt - i tagen at ski

I hi ellers d.-r kommer en sørg fat,

Da kan vi kun sukk«- og grue:

d kunne.] 5 il. t. den fa

. i. Den
|
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Da spøge de Gjenfærd ved Midnattens Stund,

Og hvor vi opvaagne af rædsomme Blund,

Dér var det vist bedre at sove.

O, lader os kæmpe for Frugten saa sød.

Og Korset til Banner fremholde!

Et Korstog alene kan frelse fra Død,

Et Korstog mod Jætter og Trolde;

De hyle, de flygte, naar Korset de se,

Og ikkun i Hulen som Djævle de le,

Men Sejer de aldrig kan vinde.

Vel *) er det om Kristi den hellige Grav.

Vi skulle med Hedninge stride,

Dog 2
) kalder os Korset ej 3

) vidt over Hav,

Vi maa det vel alle nu vide:

At Herren er nær, hvor vi gange paa Jord,

Og haver sit Tempel i Syd og i Nord,

Hvor efter ham Hjærterne længes.

De vantro de bygge os selv udi Bryst,

To Høvdinge føre den Skare,

Dem tjener hver Sans, og dem tjener hver Lyst,

Selv Aanden er i deres Snare:

Den ene har visselig Hovmod til Navn,

Den anden som Løgner sig kalder vort Gavn,

De Høvdinge ere saa onde.

O, Brødre! o, lader os agte det vel:

Hvad gavner det os, om vi vinde

Al Verden, men tabe det evige Held,

Som ej er i Verden at finde

!

!

) [Kvædl. f. Ej.] 2
)
[Kvædl. f. Ej.] 3

)
[Kvædl. f. saa.]
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Kan Hovmod os frelse fra Synd og fra Død
Kan Hovmod udslukke den _ Glød?

Kan den os med Herren forson

'. lader os vandre til Gravene ind.

Hvor Fædrenes Aander oms
Dér bøjes maaske det hovmodige Sind.

Saa [roen sig mægter at hæve;

fange vi Tro paa den helliges Navn,

Da snarlig vi mærke, hvad os er til (ravn,

A Eblet tilbage vi vind.-.

66. Sor o K i r ke.

i o.)

•i. S. 27-41. Optrykt i Kvædlinger 1815, S. [9I

Høje, lyse Guddomsbol
Under din den stolte B

Andagt maa i 1 Ij;» rt»*t Lue;

Mangen slummer her saa rolij

Som i den forgangne lid

g her i vort Nord,

Vældig i den skarpe Strid,

Kløgtig i det stærke ( ^'>\.

1 lellig tor dit Alterbord.

Men hvad er det, som Øjet hist mon sku<

1 n Vaabenkrans all under hvalvti I

< Omringer Muren med sit 1 an

KLvkcU. f. ']
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O, hvilken Slægt er fundet værdig til

At glimre saa paa Helligdommens Tinde

Og leve der i evigt Helgenminde?

Foruden Skjolds, af Slægter jeg kun én

I Danmark véd, som værdig var den Ære
At eje slig udhulet Bavtasten;

O, mon det ikke Palnatokes være ?
r

)

Jo, den det er, og den det er med Ret;

Thi hvor en Slægten, som i Seklers Række
Kan ved sit Navn saa stolte Minder vække,

Som blev saa sent af Hædersgangen træt?

O, Jomsborgs Høvding, Kæmpe uden Mage!
Ej dine Ben er gjemt i viet Jord:

Dit Liv indfaldt i hine tunge Dage,

Da Krist og Odin kæmpede i Nord;

Den svundne Tid den vilde du gjenføde

Og Liv igjen indtrylle i det døde.

Men kun forgjæves var din blinde Daad.
Her stander jeg i andre tunge Dage,

I Hjærte vist, men ej i Kraft din Mage,
Og grunder dybt paa Herrens skjulte Raad:
Det hellige, som dig og Odin overvandt,

Det ligger nu saa sygt og døende i Norden;

Ak, evige Forbarmer! er det sandt,

At ej det døde kan igjen opstaa paa Jorden,

Saa brist kun Hjærte i et Krampeslag!
Thi svundet er då Jordens sidste Dag.
Kan Herren vel en Søn paa ny til Jorden sende,

Som kan nedslagne Blik mod Himlen atter vende

!

Ak nej, det er forbi, det haaber ikkun Daaren,

At stige skal til Jord en ny enbaaren. —
Dog, Hjærte! stands med dine Rædselsskrig!

Véd du det ej, at Kristus sejerrig,

') [Kvædl.: O, mon det ej de Hviders skulde være.]
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Som de opstandnes første Grøde,

Opstanden er med Ære fra de døde?

Mon én Gang kun af Graven han opstod?

Opstod han ej i Kristnes Martyrblod,

S m randt for Korsets og for Gravens Ære?
Opstod han ej, da Luther kjækt oplod

Det blinde Øje for hans sande I.ære?

Lad Tiden da sin Kundskabs tunge St

K m fræk henvælte over Jesu Ben.

Og fast den binde med Forstanden^ Segl!

I ad den kun gange med sig selv i Pagt,

Og Mand ved Mand om Graven holde Vaj

Det hjælper ej, naar Knglene nedsvæve;

Da Vægterne skal fly. thi de maa bæve;

Da Stenen sked sig højt mod Himlen hæ
( >g ^traalende den jordede opstaar;

Da Slægter skal igjen paa Jord fremtræde,

Som den, hvis Støv og Fald vi her begræ

Som Skjalm og som de Tvillinger i Aand.
s. .m Esben] Snare og -"in Absalon«

S ta hvile sig da under denne Sten

Xu Absalons de trætte Helgenben;

Det er da ham, hvis Billed h<-r man pr .

I)--t <-r da dig. hvis Daad mig saa b

Saa staar jeg nu da for den Ædlings Gi
s. »m tidlig mig den Følelse indgav,

At det er stolt at være født i Norden!

Ja. klart jeg dig i I ignelsen kan sku.-.

Som om (lin Aand til Kroppens Hvilest

En føje Stund i I tøemrinj . ed ned

i Øjet ser jeg Kraft og Fromhed Lue,

Thi Søn <lu er <tt Kri->t og gamle Nord;

En Gjord er spændt om dine stærke Lænd
S ærd nedhænger fra den I i
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Med det du slog til Jord de grumme Vender,

For dette Sværd fra Tempelbænk nedfaldt

Hver Stok og Sten, som var en Guddom kaldt;

Det samme højt du op i Luften bar,

Den Gang du slog til Konge Valdemar.

Din Stav — o se, den er jo søndersprungen

!

Da Bisper stred mod Fædreland og Kongen,

Da Danmarks Hæder sank i mørke Grav,

Da knuged du saa haardt din Bispestav,

At Stenen selv i sønder maatte springe.

Med Kraft den Stav du som et Septer førte,

Da Lov du gav mod Synd og Overvold;

Med den det var, du Saxos Øje rørte,

Med den opmaned du den svundne Old.

Ja, Ædling! naar ved Valdemarers Minder

Og naar ved dit opblusse mine Kinder,

Naar øjet funkler ved en stor Bedrift,

Som du lod præge i den faste Skrift,

Og naar i Gru jeg gyse maa og blegne

Ved Tanken om, at, var din Saxo ej,

Da maatte jeg, forvildet, uden Vej,

Omvandre her i Fædrelandets Egne, —
Da knæler jeg med Tak for ham, som gav

I Haanden dig en hellig Bispestav;

Ja, laa din Sten for højen Alter end,

For Gud jeg nu nedknælede paa den.

Saa er da alt i haarde Sten indpræget,

Hvorved dit Liv mig har saa dybt bevæget!

Nej, Kaaben ej, hvorpaa i Roskild hviled

Den svegne, faldne Knud, da i dit Venneskjød

Han rørt sin Aand opgav og end i Døden smiled.

At præges udi Sten, dertil var den for blød;

Men derfor dog dens Minde vist skal vare,

Saa længe gjævt og stolt det er i Nord,

I Vennenød at glemme egen Fare.
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Saa sov da >odt i hellig Kirkejord.

Du Støv af ham, som pryded Land og Kirke!

under dig vel dog forkerte Old,

Der stormer mod de døde, blind og kold,

Som det var dem y
der I andfarsoten virke.

Hil være dig, udhugne Dannerkonning!

Uroligt var dit Liv, nu har du Fred,

Ej driver Gert dig mer fra Land og Dronning,

Thi ogsaa han i Graven lagdes ned.

For store Kampeværk han Jylland tog i Pant,

Der søgte han sin Ion. der og^aa den han fandt.

Kristoffer! ja. et Offer var du vist

For den i Nord vanhelligede Kxist;

Din Stol hartad du flytted fra dit Ri.

( >. tungt for dig og Dannemark tillige!

Xaar 1 lem-ns sande Frygt fra Tronen maa nedstige,

Og naar fra Altret selv den no<l.-^ til at vi.

Da kommer saadan Tid: da maa en Konge bod*'.

Ej for sin egen blot. for hele Rigets Brøde.

Saa rind da, Taare, for det arme Ri.

Men rind kun for den svage Drot tillig«

rind for Sønnen, som de stærke Ben

Nu hviler hisset under tunge Stenl

Thi Saga det med Smerte vidnet har.

Ej atter Dag det blev med Valdemar:

S a vakler **j ved Dag en Konges [rone,

i raader --j vantrevne Kræmmerflok

Ved lyse Dag for Dannerkongens Krone.

Ja, kan vel i ist og onde Rænker taale,

At skinnes paa af Solens 1 klan- straai

ll»-r fordum lum. den kloge Dannekvinde,

S m det sig burde, mellem Frænder la

M [Knedl. for .'
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O, var du her endnu i Rad at finde,

Og kunde fra de døde du opstaa,

Et sanddru Vidnesbyrd du skulde da frembære:
Om det var Dannemarks og Norges Kraft til Ære,
At saa du bøded med en kunstig Haand
Den nye Klud paa gamle Klædebon;
Om Kvindekløgt og Banghed udi Sind,

Hvad heller Kraft det var, da i dit Rige
Med stor Besvær du murede dig ind,

At Tyve ej sig skulde der indsnige

Ved Nattetid; thi kun naar Folket sover,

Den rædde Tyv sig ind i Huset vover.

Nu, sover vel, I gamle Kongeben!

Jeg skride maa forbi den sidste Sten,

Som Saga tavs og grundende tillige:

Tredobbelt, Olaf! var din Slægt, dit Arverige.

Tredobbelt Slægt med dig i Graven maatte stige.

Men hvem er du, som stander der alene?

Mig tykkes, ret saa spottende du ler

Ad Kæmperne og deres Mindestene;

Det er, fordi du kun paa skraa dem ser.

Hvi blev du ej imellem dem her inde?

Om sjældne Daad jo vidner dog dit Minde,

Og Altret kan du i din Krog ej se! —
Ak, er det dig, du Paarses store Digter,

Som nødte os til Kæmper at bele!

Ej for din Daad ukyndig jeg dig sigter,

Jeg véd den Punkt, hvorpaa din Alder stod:

Den lærde gransked i de gamle Skrifter,

Ej glødende ved Hedenolds Bedrifter,

Men drevet af en uforstaaet Trang. *)

*) [Kvædl.: Men æresyg og under Ferlesang.]
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Paa saadan Færd kun finde*, hvad man søger,

Og ikkun Ord han fandt i gamle Boger:

Han pløjede Homerers Heltesang

Og sanked Fraser i den aabne Fure;

En Cicero, Ovid, Horats, Virgil

1 Ian læste, for at gjøre klassisk Stil.

< >m hver en Pind i Oldtids Fuglebur-

Man tra-ttedes paa god og slet Latin;

Men Fuglen selv, som >ad og sang der inde.

Og Æggene, som laa i gyldne Skrin.

Dem fandt man ej, dem kunde man ej find

S i længe man end fra Olympen ej

Til Herrens Himmel havde fundet Vej.

Saa Oldtids Glans <-r skjult den Dag i I)

For dem, som ser i Guder kun Bedr.

Thi ret som intet Folk viir mer end sin.- Guder.

Saa er det og for os ej mindre eller mor.

End slove, lyse Blik i deres Guder >er.

Dit Øje, Holberg! for liver Hedningold

Fik, som din Tid, <>g du fra dine Fædr<

Dem fried Luther fra Afguders Vold,

Hedningguder kunde de ej hædre;

Men Blikket, ><>m din Tid dig gav for Helted

Fra eders Fædre det 1 arved ingenlund«

Det hvas^- Sværd hos jer var blevet til en Br<

Med den I stak. da «-j med det I hugge kund
-

i længe Kristi A.and var over Stat og Kirke.

Saa længe Danmarks Folk saa mangen stor Bedrift

Ved Jesu Kristi Kraft ond mægtede .a virke,

Var 8jel og opladt for Daad ; gammel Skrift,

V.ir det og deres l vst at digt it >kn

< >m Heltefærd og Daad paa gammel nordisk V

At til Exempel det for Sønner kunde blive,

At ingen Helt saa gjæi forlorede sin Pi
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Den Gang ved Svarteraa de første Luther-Drenge,
Med Gudsfrygt udi Sind, med frit og frejdigt Mod,
Afskurede den Rust i Svenskens Hjærteblod,
Som havde sig indædt i Danmarks Sværd saa længe,
Da aabnedes igjen de gamle Kæmpehøje,
Da kom det saa, da maatte det sig føje,

At, Snorre! du, og Saxo! af jer Grav
Igjen opstod og tog jer Vandringsstav

Og gik omkring, saa godt I gamle kunde;
I snakkede nu Dansk paa jeres Sønners Vis
Med hver en Adelsmand, hver Rosenkrands og Friis,

I gjæsted, hvor I kom, hver Borger og hver Bonde,
Og satte jer paa Bænk for Enden af hans Bord
Og glæded ham i Sind med jeres snilde Ord.
Da var det og, at du, vor store Kristjans Moder!
Da Tyge du en Gang besøgte paa hans Hven,
Med Mester Anders om de gamle Syngenoder
Saa ivrig skifted Ord, som om en Ædelsten
Med Straaleglans der sad i hver en gammel Tone,
Og du dig ønsked den til Smykke i din Krone.
Du fik dem, delte ud til Frøkener og Fruer
Paa gammel Dronningvis, og du endnu dem har;

Thi Stads saa gammeldags er ej for vore Fruer:

Kun for at smile af, hvad Oldemødre bar,

Vi gjemme dem endnu, de gamle Kæmpeviser,
Som ikkun Kjærlighed og Mod og Troskab priser,

Saadan som de saa' ud i gamle Arilds Tid;

Thi gamle Arild sad just i de samme Dage
Og sanked paa Dragsholm med sindrig Kløgt og Flid,

Hvad der af Sagn og Skrift om Danmark var tilbage.

Da fjerde Kristian ved Kalmar stred og vandt,

Der Dannebrog igjen sig løfted under 0,
Da Kæmpen Fredriksborg opvoxte udi Sø,

Da Grønland Lindenov, og Edda Brynjulf fandt, —
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Da fandtes og en Mand, som kunde sjunge

Om slig Bedrift, og medens Arbo sang

Med hellig Aand om Skaberværkets Gang,

Da rorte du. J v>kander! kjæk din Tunge
Om Verdens Herrers Værk; det bedre du for

End dem at elske op af Danmarks Kongerod.

Nu nærmed *) Svensken sig saa tæt *) til Kjøbenhavn,

Den stod som Adelsmand og vandt sig Adelsnavn:

Men skjont det end var Dag, var det dog blevet silde:

større Frændeflok alt havde Anders Bille,

End, danske Præstemand, du. store Henrik Gern

Men derfor og din Daad var storre end din Sang.

O, brave Syv! hvad hjælper det, du værner

Saa trofast om det gamle Danners] >r

Som du fra Stevns saa' dine Jueler værne

I Kjøgebugt om Lramle Dannebro.

Ser du Torfæus hist! han bryder nu sin Hjærne,

For, som Stephanius og Worm og Bartholin,

grave ned igjen, hvad der er nys ::

Begrave Nordens Sagn og Saga i Latin!

En Røg saa gloende jo stiger hist af I lavet.

Og i den klarlig ser jeg Danmarks røde Fl

Det vajer stolt paa store Højtidsdi

ll'-rr Seh'sted har en Son sig avlet under tl

Son, har det store Kaar, at han ^kal aldrig dø;

Det svor du. Sorterupl til Gud og Fædreland;

Jeg har den ta^t.- [ro, at Eden vordex sand:

Den Søn og har paa danske I vandret,

Skjønt han sit Navn, som Tiden, har forandret;

I [an først hed Tordenskjold, han Bidst hed Villera«

'i ladt i Kvaedl.
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O, Sorterup! din Alders sidste danske Mand,

Som digted højt og kjækt om Danmarks Helteros!

Saa sorrigfuld du stod i sjunkne Fædreland,

Begreb det ej, hvorfor kun Viser om Krysillis,

Som blødne mer end skærpe Mandemod,
Om Paars og Synderen, som maa for Bøddel stilles,.

I Danmarks Egelund sig mærke, høre lod;

O, hørte du da ej fra Skaane høje Rygte
Om Dannerhæren, som for Stenbuk maatte flygte?

O, følte du det ej : alt gammelt var forbi,

Den gamle Kristendom og Kraft og Poesi?

Ja, Kristus selv ej mer i Straaleglans

Saa herlig stod for Sjælens Skuesans;

I tvende Sekler dæmpet var den Lue,

Som Luther tændte under Himlens Bue.

Ej til Bedrift var Tiden længer dygtig,

Og, Holberg! du var til dens Færd for stor.

Hvad var tilovers da? kun det: at spotte kløgtig,

Med Sorgen dybt i Sind at mæle Latters Ord.

Saa tro da ej, du Martyr, jeg er blind

For, hvad du var, og hvad du maatte være!

Xej, ikkun da jeg harmes udi Sind,

Naar sløve Flok vil skogre dig til Ære,

Som mindste Glimt ej af din Aand kan se,

Som mener fræk, dit Maal kun var i Livet,

Hvad deres er: at nyde og at le.

Et andet Syn af Herren mig blev givet;

Jeg véd det vist, at hver en kraftig Aand
I sig forener alt, hvad i hans Tid og Folk

Der findes vidt adspredt, i Enkelthedens Baand.

Saa var og du din Tids, dit Nordens sanddru Tolk;

Men det, som med sig selv Forening kun kan avle:

Det ubekjendte Tal paa Aandens Regnetavle,

Det genialske Blik, var Herrens og dit eget.
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Saa skal jeg da forlade dig saa roli^.

Du underfulde, lyse Guddomsbolig?

Ja, rolig vel; thi nu for vist jeg véd,

At Kristus lever i al Evighed;

Men dog med Taarer i det vaade Øje;

Thi hvilken Dansk kan stand-.' her urort?

Paa hvilken Dansk kan Øjet blive tort

Ved Valdemars og ved Kristoffers J.eje?

Vel Dannekongers Ben sig hvile andensteds

Ja, ligge hist og her end tættere i Kred-;

Men, Sorøs Guddomshus! det var dog kun i d

At Fædrene begrov det hele Danmarks I ig.

Fra J.ejre kun til Roskild Harald flytted

Og Kongehøj med Kirkejord ombytted;

End Danmark straaled i sin fulde Glans
trende Riger gik om Knud i Dans.

Ira Estrids Son til store Valdemar
lin Kloft hel dyb der er at overspringe:

1 Roskild ligger Svend, i Ringsted Valdemar,

For gamle Danmarks Lig begyndte det at ring

Den anden Valdemar man Sejernavnet gav,

lian planted røde Kors ved gamle Danmarks Grav.

S m Frodes, I iget blev end tort omkring en stund.

Indtil (l«-t her nedsank i Sorøs Kirkegrund.

Dog, slig en Kæmpe <'j saa snart kan r<>li^- ^<»ve:

S mi Gjenfærd se vi ham endnu en Gang sig

\'«-(l Midnat <>p at '

i

kald.-^ Valdemar,

Han gaar, SOm det var 1 I g SOm <'j diu\ han var;

Dog Døden rædsom, mørk, i Øjet malet ^taar.

Der Timen er forbi, igjen i Grav han gaar,

kun tur^ja'ves vil en trolddomskyndig Vi

llam man«* op igjen paa trende Kongestol

Han kommer som --t Barn, som hellig Olafs sis

at i mii Grav trekronet han kan b
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Nu længe vi i Kirken have dvælet,

Det døde til os levende har mælet

Om nære Frændskab i den svundne Tid

Imellem Tro og- Sang og kraftig Id.

Det samme vil og vore Ætmænd finde;

O, lader det ej gange jer *) af Minde

!

Dog, stille! end det døde til os mæler,

En hellig Aand det døde Malm besjæler;

O, hører I ej, hvad det er, som toner

Fra Hvælvingen? det er om vor Forsoner:

„Ved Midnatstid da blev vor Frelser født,

Til Verdens Trøst, som ellers var forødt."

O, gid I dette Ord i Hjærtet vilde gjemme

Da maatte frit hvert andet I forglemme;

Thi kun i ham der gives Salighed

For alle dem, der af hans Fødsel véd.

67. Julesang.

(1810.)

[Nyaarsnat 181 1, S. 42-46. Optrykt i Kvædlinger 1815, S. 213-17.

Med en Del Ændringer og Udeladelse af V. 5, 9 og 10 optagen i

Sangværk til den danske Kirke (1837), Nr. 192; Salmer og aande-

lige Sange I (1868 og 1873), Nr. 192. — Denne Sang slutter

Nyaarsnat, og efter den har Kvædlingerne et „Tillæg" til hele

dette Skrift, som aftrykkes her efter.]

Op, alle Kristne! stemmer i!

Om Kristus vil vi sjunge,

Med Sjæl og Hjærte sjunge vi,

Alt som med Mund og Tunge,

v
)
[Kvædl.: os.]
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Og prise Herrens Kjærlighed,

Som sendte os fra Himlen ned

Sin elskede enbaarne.

Xaar saa' man for det Underværk,

At Stjærner maa nedskride,

Og Sol opgaa saa klar og Stærk

Ved dybe Midnatstide!

O, Midnat ! lysere du er

End nogen Dag med Straaleskjær

Fra Wrdens første Morgen.

O, Foraarssol! din Magt er stor:

Xaar Sneen du mon smelte,

Du løser ud den fangne Jord

Af Isens haarde Bælte;

Alt paa din Straales Vennebud

Af Kvisten springer Knoppen ud,

Og Blomsten op af Jorden.

Dog aldrig med den Vintersol

Du vove dig at maale,

S >m klar. da Midnatshanen gol,

< tpgik med gyldne Straale!

Kun Billed er din stolte Pragt,

Kun Skygge er din store Maj

At den, af Kongesolen,

Alt som et I ig foruden Aand

Var Jorden at besku«

I Satans Mørke, Syndens Baand

I ).-n svarlig maatte .

Ej voxte nogen Blomst derpå

I hi i lødens [a den knuged sa

At intet spire kunde.

i.
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Da kom du, Sol, o, Jesu sød!

Dig fulgte Guddomsstyrke,

Med den du Syndens Lænker brød,

Adsplitted Satans Mørke;

Og Dødens Is saa stærk og kold,

Den onde Fjendes Herreskjold,

Du med din Straale smelted.

Slet ingen Vraa er nu saa mørk,

Du den jo kan oplyse,

Saa vildsom er slet ingen Ørk,

At Vej du jo kan vise;

Saa lys er ingen Kongehal,

Saa lys er ingen Hjærneskal,

At de dig kan undvære.

Saa skin da, gyldne Sol, saa klar,

Foruden Aar og Alder

!

Din Straale og den Styrke har,

At Blomster den fremkalder x
)

;

Thi Kjærlighed og Haab og Tro,

Det er den Blomst, som nu mon gro,

Trefoldig, højt mod Himlen.

Den Blomst, som paa dit Bud opkom,

Ej Mage her kan finde:

For Hjærtet er den Lægedom,

Den visner ingen Sinde,

Og hvo den først beskuer ret,

Han af det Syn ej vorder træt,

Før han i Graven synker.

Naar Is optøs af Solens Glød,

Den vorder frugtbar Væde,

Saaledes maa nu og vor Død
Forvandle sig til Glæde;

v
) [Kvædl.: opkalder.]
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Thi Tro og Haab og Kjærlighed

Opgro til Liv og Salighed

Af Dødens løste Vande.

Saa hav da Tak, o Herre from,

For J ys og Blomst tillige

!

Fordi du som en Frelser kom
Til faldne Jorderige

!

O, lad os paa din Fødselsfest

Dig takke, som du takkes bedst:

Ved Tro i rene Hjærter!

Og, Frelser! naar saa mangen Gang
I Midnatsmulm vi vank«.-.

Forført af Lysters Trolddomssang,

Forvildet af vor Tanke:

O, fødes da hos os paa ny !

Forsmaa ej Hjærtet^ ringe I y!

Tilgiv hver daarlig Tank«

Ja, derfor du, o, Frelsermand!

Dig lod i Kr\ bben Lægg

[mellem Dyr med Uforstand

Alt inden ringe Vægg
Dit I egn det var i 31 undne lid,

r ( rang du dig »lid,

altid saa vil fød

Tillæg
C

N>. M 67.]

: ingenln Blik pta

\i c Lille
:
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er skreven og udgiven paa Grænsen af mit Levneds tvende Aar; det

saa' jeg den Gang allerede, og sagde derfor, at dens Fortale var ej

saa meget Fortale til de efterfølgende Rim, som, tillige med dem,

Fortalen til mit følgende Liv. Men just heraf følger en anden

Lighed mellem Nyaarsnat og denne Bogs Indhold; thi som mit

Stade var, saa var mit Syn. Det er en gammel Tro om Nyaarsnat,

at alle det tilkommende Aars Hændelser lade sig i den forbilledlig

til Syne, men i saa forblommet Skikkelse, at der skal egne Øjne

til at se de fleste og en egen Kunst til dem at samle og udlægge;

det er nu ikke Timen her at sige, om og man vidste, hvad jeg

ikke véd, Besked om, hvad det gamle Ord kan have i og paa sig;

men det er vist, at der er i Menneskens og allermest i Skjaldens

Levned slig en Nyaarsnat, da Livets Billede staar dunkelt for hans

Øjne , i mangfoldig Skikkelse , og rører ham hel underlig ; og er

han Skjald, saa han kan ret indbilde sig de Syn og afbilde dem i

Ord og Toner, da kunde og et opladt Søndagsøje saa nogenlunde

gætte sig til hans Bedrift , — saa vidt den maatte rimeligen følge

;

thi det kunde ingen just saa lige vide, om hans Levned vilde sande,

hvad han førte i sit Skjold. Nu mener jeg, at ligesom den lille

Bog er skreven i en Nyaarsnat , saa er den selv en saadan ; og for

mit Øje staar i den et underlig forsamlet Billede af, hvad jeg var

og hvad jeg er, af hvad jeg gjorde og af hvad jeg haver end til-

bage; men at ej dette stod mig klart for Øje, imens jeg selv stod

i den stjærneklare Vinternat, det kan man vide ogsaa deraf, at det

da havde været mig umuligt at tale og at sjunge saa.

Bogen begynder med en lille Sang til min gamle Fader, som

blev Jubellærer i de samme Dage og var en af de faa overblevne

Guds Ords Tjenere, som var Præst i Morten Luthers og de gamle

Dages kristelige Aand; og mens jeg stirrede paa Sølverkransen om
det gamle Præstehoved, da maatte Øjet sagtens se et Glimt af den

usynlige Guldkrone i det høje og kjedes ved al Verdens forfænge-

lige Væsen, ja, selv ved Lavrbærkransen og det tomme Gjøgleværk,

som Verden gav Udødeligheds Navn, og Tungen maatte sjunge

:

Lavrbærkransen har jeg bejlet til,

Men ej mer jeg tragter den at vinde:

Hvad er vel et borget Farvespil,

Hvad en Krans, som Mennesker kan binde?

Hvad er Kløgt, og hvad er alt paa Jord

Mod det rene, klare Guddoms Ord!

Derfor skal min Sang nu ene tone

Til hans Pris, som steg fra Himlen ned,
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Som os vilde med vor Gud forsone,

Skjænke os en salig Evighed.

1 maatte det i slige Timer falde mig paa Sinde, at død var

Morten Luther, den Aand, som gjennem ham oplivede Kirken,

bortsvævet: at før kunde ingen tænke paa at vandre til hans Gray,

for at komme ham i Hu, ej kunde man on^ke et give den livløse

hans Navn i Gjemme, før de hule, klangfulde Stene havde

holdt op at velsigne hans Minde og gjentage han«, Salmers hellige

Tuner. Vel maatte jeg fra det høje Stade paa Morten Luthers

re Vidnesbyrd om, hvilken Kraft (ind- rene < >rd mon

eje og kundgjorde i de forbigangne Dage. se ^n nærværende Tid

i lin hele Krøblingskikkelse , Stolt i Sine glimrende Pjalter af -in

egen Usselhed og Skjændsel; vel maatte jeg fole en brændei

Længsel efter at se det kraftige Ord atter vandre paa Vejrets

Vinger og indaande Liv og M Kraft i den døende Slægt;

men og maatte jeg stande nedbøjet, naar jeg spurgte: 1

lede-- og intet kunde tro-te mig. uden Tanken nm dt:n Gud- høje

l og Jesu Kristi Kraft, hvis Spor jeg saa paa' Tidens

uden dog ret at fole dem inden i mit egel 11 ærte. Derfor bad jeg

Uldingen :

Meden- du kan tale Herren- Ord

Og fra Altret i han- Xa\:. ie,

i.- Velsignelsen da over mig.

At min Tro de hellige- maa li.

Løfte mig til Kri-t i lliiunnt..

.1- -n- Herre det alene H
1 [vad -ig i min Sj i

1 lerren- !
l

i i det ene '•. som k

Ly- dtfi over mig i Je-u Navn!

Rolig da ii. lens sikre Havn

Skal y ae over Livt I
- B*lg< r

;

dem Løfte -ig med Ski;

r mig min !

Lys . Kraft kan er endnu i i

rakket len bensovne Olding] han lysfc H Vel-

er mig. Takket vare den Guden Gud evii kan

skjænkede mig den« Alt have Vo
! mig, I kun li som

forestaar ; men hidindtil havel Hen r< hn>:
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imod mig; og naar jeg skal se de større Trængsler, da skal jeg og

se større Ting end disse: tryg jeg er, thi mig min Jesus følger,

Lys og Liv han er endnu i Dag, og han er i al Evighed den

samme.

Fortalen giver til Kjende, hvorledes jeg saa' ud over Livet, og

i hvilket Lys jeg nu betragtede Menneskets indvortes og udvortes

Rørelse i Støvet; den gav og til Kjende, at det var mit fulde Alvor:

med al den Kraft, Gud vilde forlene, at gribe ind i Tidens Hjul,

og hjælpe til, om det var muligt, at dreje det tilbage til de gamle

Stier. Nedkaste mig, sagde jeg, i den brusende Strøm, det maa

jeg : henrive mig mægter den ej ; men om den skal lukke sig over

mig, derfor raader den evige. Paa Randen af det bundløse Svælg,

mod hvilket Tidsalderen blind fremhaster, dér vil jeg stande: jeg

vil udspænde for den sit eget Billede, og ved Siden vil jeg stille

de tvende Blus: Herrens Ord og de forbigangne Tiders Vidnes-

byrd. Kalde og varsle i Herrens Navn, det vil jeg, saa længe han

forlener mig Kraft og tillader mig at opløfte Røsten; thi hans er

Magten og Æren i al Evighed.

Det er klart, at jeg nu vidste, hvad jeg skulde tro og gjøre,

hvor Kraften var at finde, og hvis Æren skulde være; men de

Båm, som følge efter, kunde vel lært en ret opmærksom Kristen,

hvad jeg maatte lære i en haardere Skole: at man kan vide meget,

som man hverken føler eller følger, eller dog kun halvt; thi

Rimene vise, at jeg endnu lagde megen Vægt paa Troen af den

Grund, at den er den eneste Rod, hvoraf et aandeligt Træ med

livlige Safter, med stærke Grene og dejlige Frugter kan timelig

opvoxe, — at Bekymringen for Sjælen og dens evige Salighed, min

egen og Næstens, var endnu hel ringe, men min Lyst til at tækkes

Verden endnu dygtig stor.

Nu at tale et Par Ord om hvert Rim især, da ses lettelig, at

det om Livets Æbler er en hel underlig Blanding af verdslig og

kristelig Tale, men ogsaa et sanddru Billede af Nyaarsnatten i mit

Inderste; thi gjennem Mytesløret skimtes Morgenrøden: paa Valhals

Tag staar Korsets Tegn som Sejersbanneret til Ragnaroke; men

Odin tømmer end Guldbægeret med Saga, og Enhærjerne drikke

rolig Suttungs Mjød paa Valhals Bænke; rørte de sig end paa

Jorden, da spurgtes vel ej saa stort om Korset; mægtede Idunnas

Æbler at trylle mere frem end store Skygger: at trylle Liv og

Kraft og Vid og Sang i Dødningen, da spurgtes vel ej saa stort

efter Æblet fra Guds sande Paradis; thi det er klart: der lides ej,

men strides ikkun kæmpeligen under Korset; det er ej Korset selv,

men kun dets Tegn i Dannebrog, der skygger over Valhal; der er
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intet Spor dertil, at Syndens Legeme skal ferst korsfæstes, før

Aandens Legeme kan staa forklaret op: Jet skal ikkun lemla

ved et Pederssvaerd, og Livets Æble skal gjenføde os, før Giften

er udperset under Pine. Kort sagt: det Kors er sat saa højt, at

Valhals Kæmper kan, uden sig at bøje, indgaa i Gimle, oaar de

kun med Sværdet hilse for det og primsigne sig og tro, at det er

Tors den rette Hammer, hvis Styrke underlig er delt imellem dem
og knuser Midgaardsormen , uden at dens Gift kan skade

Visselig kunde jeg selv have det behov, hvad Rimet siger:

O, 1 vandre til < i ravene ind,

Ih .nder om-vn .

Dér bøjes maa-ke det hovmodige Sind,

Saa Troen sig mægter at li

Skal der nu endelig meldea et < hrd om den Betydni.

her er lagt i den gamle Myte om Idnnnaa Æbler og om hendes

langenskab hos Tnrserne, da skjønner jeg ej rettere, end at den

ej er langt fra Sandhed: det beheves kun at se [donna ej som Skjald-

ikaben i sin Udovel-e,— thi Billedet derfor var Bragur, — men -

den- Hjerte og Liv, der vakte Begejstringen, thi hun var ;

Vivj Og meget var at rige om den underlige Dybde, .som fil

1 mangen nordisk Myte; men her er Stedet ej; thi vel itaa alle

disse Myter som Stinxer uden for den danske Kirkedør, men de

kun . oaar de beaknes højt fra Koret gjennem Kirkeruden,

og saa vid: end ingenlunde: det falder 01 nu fars!

Sinde, det vat vel godt, 1 Fald man lai 1 1 Kil

Nu Calgei ^'i det andet Kim Og kaldes Sor§ Å'iri<\ Og det

skal da afbilde Kirkegangen, som det ogsaa gjer; thi Ganj

ej til Op men et Bese 1 Heltegravene

det inde, en Vandring gjennem Kirken- Vaabenhns, med Øjet

Le -kjonne ! 1 hvilke Lyset bryder rig, naar det

bestraalei Konets regn paa Jord, Det rab< Kimet (lux. at

\i er kun i Yaabenhu-et ; thi knap giver Øjet lig Tid til at k

et flygtigt Blik paa Altret, og Her med at net) Vaaben*

kran-en under hvalvtC Bue. som smykker Muren med ril pil;

diaae Vaabei rVavnebeni Hedenold,

Dannebrog paa rade Val og ovai Sagas Skj

mand Og Bragur- Billedværk, paa hvilke Ojct na-ten hele Ilden

hvil • a\ Svin SJI nu Sneb lom-ten . IMO UM kan

hver jordisk Biomel r/net m da saa
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Farven er kun Skin af brudte Straale,

Farvetes er Straalens rene Glans,

Og naar Øjet lærer den at taale,

Vorder Blomsten til en Straalekrans.

Dette er ikke her videre at udlægge stykkevis: de vaagne se

det selv, og for sovende er Lyset spildt; men det er ganske mærke-

ligt, at jeg henstirrede paa Palnatoke som det Forbillede, jeg

havde Lyst at ligne, kun med den Forskjel , at det , som brast for

ham, skulde lykkes mig, fordi jeg havde i det stærke Jesu Navn
den Talerune til at opvække døde, som han forgjæves ledte om i

Vegtams Runer; ja, et kristent Jomsborg: en Borg med stærke,,

kolde Kæmper, som vandrede til Golgata, mest kun for at finde

Dannebrog, som stirrede paa Sions Tempel, mest kun for at frydes

ved de favre Lignelser, kun for at styrkes ved de Livets Aande-

pust, der susede fra Koret, som kun forsagede det bløde Levned og

de lave Lyster og Sjælens Hovmod, for at hovmode sig i Aanden, —
en saadan Borg, et saadant kristent Vaabenhus, det var min Lyst,

det var, hvad jeg kaldte Kristi Kirke. Ved stolte Kæmpeskridt

og ej ved ydmygt Knæfald mente jeg at komme Herren nær, og

jeg indbildte mig, at Vingerne, jeg dog kun saa', var mine, enddog

de voxe kun , naar Himmelfuglen avles og elskes op i Kjærlighed.

Paa dette Stade maatte Sorø Kirke drage Øjet ret besynderligen

til sig; thi den er selv et Vaabenhus i alle Maader: det siger

Vaabenkransen paa dens Mure, det se vi paa Ligstenene tillige;

thi, ret som det var Skik i gamle Dage, at Degn og Kirkeværger

fandt i Vaabenhuset deres Leje, saa maa det falde os paa Sinde,

at Absalon var mer en Kirkeværger og en Kirkesanger end en

Biskop, og at hartad alle de navnkundige, hvis Støv nedlagdes her,

var slige Folk, som havde ikkun lidt med Herrens Hus at gjøre,

og havde lidet eller intet godt forskyldt af Kirken, men var dog,

formedelst Embed eller Hoved, af den Stand , at ingen vilde lægge

dem hos menig Mand. End deri ligner denne Kirke Vaaben-

husene, at den som de er bygget sidst: først bygtes i Roskilde

den Hellig Trefoldigheds Kirke, det er Koret, saa Frue Kirke udi

Ringsted, som siden kaldtes efter Knud Martyr, det er Kirke-

stuen, og til sidst Sankt Jakobs Hus i Sorø, det er Vaabenhuset.

At Kongebenene og flyttede i samme Orden, det vidner Saga, og

det siger Rimet; men hvi Margrete ikke blev i Sor, det kunde

Rimet ikke sige, thi hun bedrev jo intet Kæmpeværk.
Nu er kun det til sidst at mærke, at saa meget Øjet og skottede

endnu til Verden, til dens Glimmer og til dens Dom, saa blændedes
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det dog ej længere af Glimmeren i Valderaarers Dage: del

dem kun røde Kor«,, -om plantedes paa Danmarks Grav-ti, og Øret

hørte det i Ringsted ringe for Danmarks Lig, og Øjet saa', at det

blev ikke atter Dag med Valdemar, endskjønt han mente det og

kaldtes saa; og endelig, da Timen skrider og Vaabenkraiu

Drape er udsjungen, da vender Øjet sig til Hvælvingen og kommer

Himmelen i Hu, og Rimet mindes -om ved Midnat-klokken om,

at det var Kirkegang, der -kulde holdes, og udbryder:

Ved Midn. a-tid da blev vor Frelser fodt

Til Verden- I rest, .-om eller- var forødt.

O, gid I dette Ord i Hjærtet vilde hjemme!

Da maatte frit hvert andel I mie;

'Ilii kun i ham der Salighed

alle J< ni. det af lians Fød

Jeg kommer det i Hu, h\ .;> det kostede at føje di--e

< »r 1 til Rimet; thi det er ingen Sag at sjunge højt i Billedtoner

om Herrens Majestæt og om de glimrende Bedrilter, -om virkedes

i Jesu Navn paa Jorderig: det kan endog en hedensk Skjald, naar

han kun i Begejstringen hengiver sig til Synet: men i enfoldige Ord

at knæle for den lidende Forsoner Og lige Verden det i øjnene,

ler er ikke Salighed i nogen anden, dtt ko-ter Overvindelse,

Isenge man endnu har Verden kj.ir og frygter for den- l

Spot. Do^, (ind ske Lov! jeg vandl gde Ordet

ene er det Kim Forbill« \

Det tredje Rim er en jui, g her m.u w d

:ien; men \i spørge kun forgjSBVeS S den er iler ikke. der er

hartad intet S;

glsedei rort Hjserte i Luther- og Kingos Hojtidssalmer, det er

ingen Salme, men det er dog et Suk eftei

E reiserens Fødsel i li [ros (

Verden. Sangen bekjende gamle Kristnes li

der m:

Alt som et 1 A

\'.ir forden at l>e-k

/ S ind

hen tvarli e.

I'en bekjender dog, al Kj maa væn
Kr •

!
|

• t feltc dog sin

Afm.i^t og Besmitfc
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Og, Frelser! naar saa mangen Gang

I Midnatsmulra vi vanke,

Forført af Lysters Trolddomssang,

Forvildet af vor Tanke

:

O, fødes da hos os paa ny!

Forsmaa ej Hjærtets ringe Ly!

Tilgiv liver daarlig Tanke!

Ja, derfor du, o, Frelsermand!

Dig lod i Krybben lægge

Imellem Dyr med Uforstand

Alt inden ringe Vægge;

Dit Tegn det var i svundne Tid,

Hver Gang du dig gjenfødte blid,

Du altid saa vil fødes.

Her er en Anelse af Salmetonen, en mat Forklang i Nyaars-

nat af en Julesalme, som jeg ej endnu har kunnet synge.

68. De hellige tre Konger.

En Barnesang.

(1810.)

[Først trykt i Rahbeks Sandsigeren f. 10. April 181 1, S. 184-89.

Optrykt i Kvædlinger 18 15, S. 229-34, me<^ det ner efter medtagne

,.Tillæg". Et bevaret Brudstykke af Forf.s Udkast viser, at Digtet

er forfattet først i December 18 10. Her følges Kvædlinger; Grund-

trykket har nogle smaa Afvigelser, af hvilke i det mindste den

første kun er en Trykfejl (8
4 oplede f. tilbede. — 13 5 Røgelser

med søde Lugt. — 15 x Ser I f. Ser jer). Med nogle smaa

Ændringer optagen i Grundtvigs Salmer og aandelige Sange II

(1870 og 1873), Nr. 61 og forkortet til Kirkesalme i samme Værk
III (1873), Nr. 93.

I Sandsigeren indlededes Digtet med dette Brev (S. 179-83):

„Hr. Sandsiger!

I det jeg tager mig den Frihed at tilsende Dem medfølgende

Sang til Indrykkelse i Deres Blad, beder jeg om Tilladelse til at
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sige et Par Ord om den Art af Sange, hvortil den til Dels ha

nemlig de historisk-kristelige. I Lutherdommens første halvtredje

Aarhundrede udgjorde saadanne den største Del af de forordnede

Salmer, og, mig tykkes, med rette, da den historiske Salme er at

ligne ved en rindende Bæk, og den dogmatiske eller moralske

derimod langt ligere de -tille-taaende Vande. Ingen kan fortænke

mig i, at jeg med denne Overbevisning er utilfreds med den

aldeles Fortrængelse af historiske Salmer, der i den nyeste Salme-

bog lader sig til Syne. Visselig ville mange med mig i denne

Bogs fleste Sange tinde den gamle Sandhed bekræftet, al

blot lyriske Di^t af Nødvendighed udmattes, da den begejstrede

Digter ved det første Greb i Strængen maa stræbe at frem-

lokke en Tone, der helt udtaler hans Følelse, og siden nøje-

med enten at opløse, gjentage eller Bagte antyde en mere eller

mindre beslægtet Følelse. De me-t overflødige Bilag hertil vil

man tinde i de mange Salmer over Gud- Egenskaber, der ej alene

ere Grjentagelser og Oplosninger af sig selv, men som

hinanden. Lægger man nu til , at disse dog i det hele taget ere

og maa være de fortrinligste, og at de egentlig moralske L i

i Følge deres Natur maa vorde endnu mere en-tonede, torre og

kolde, maa man endnu mere beklage Mandelen af det hisl

Liv; Og jeg tør frimodig paastaa, at selv naar Moral og Fornnft-

religjon -kulde vare Hovedgjenstanden for de kirkelige S

vilde den historiske Dragt være saai lig; thi det er dog uden

rviv] vi-t. al Digterens Begejstring er langt varij tere,

naar den er knyttet til Mænd Og Tildl tnt at det l'u-te-

rum, der undes ham under den histnri- -kriden. sætter

len i Mand til, paa de nest ndmserkede Punkter at virke n

hele Kraft. [eg an-er det tor lige SM vi-t, at Msengden, Og

ikke blot Mængden, baade igjennem det levende Ezempel kommer

til en klarere Be-kuel>e af Dyden- Herligh< G DS, end

onem den halvdøde. barende Fremstilling, samt at den blotte

rmanings Virkning aldrig kan ner •' n den. de

enkelte Opmuntring-toner kunne frembringe, iler i den historiske

.ne- mindre at vare fremlokkede med <> end at i

dannet i Digterens Ore. Dette lod -i^ omstSSndelig ud-

Vikle, ved igjennem Historien at henpege paa e, hvori

aaatte deres Myter, og i det hele paa den Vii

Historien gjennemalk tid« I Kssmj \ iker, Leg oder

Æventyt har haft paa Folkene; men dat i

l her egentlig bliver, hl

.. nu anl



(OO 68. De hellige tre Konger. 1810.

Kristen anse Bibelen for et Indbegreb af alt, hvad der, trot og

fulgt, kan gjøre os timelig og evig lyksalige, og tillige er sandere

og højere end alt, hvad Mennesker kan optænke, saa følger heraf,

baade at Bibelens Indhold maa være Sangenes, og at disse maa

være digtede i hins Aand. Men nu er saa stor en Del af begge

Testamenter aldeles historisk, nu er Jesu Liv ej alene det fuld-

komneste Dydsmønster, men indeholder tillige Fakta, hvorpaa en

Kristens hele Tro og Saligheds Haab maa grunde sig, saasom:

Kristi Mirakler, Lidelse, Opstandelse og Himmelfart, og endelig ere

Jesu Lignelser et nyt Bevis for, hvorledes selv Moralen bør iføre

sig en mere eller mindre historisk Dragt, for at vinde Indgang.

Føjer man til, at det mindre er Kundskab om Pligterne end

Vilje og Styrke til at opfylde dem og til at forsage, hvad der be-

hager Sanserne, der fattes Menneskene, behøves der vel ej mere

Bevis for , at de fleste Kirkesange burde være levende Billeder af

Jesu og de hellige Mænds Liv; og de fremfarne Tider have lært,

at saadanne tale kraftig til Hjærtet og laane Sjælen Vinger til høj Flugt

over det jordiske. Naar derfor en Tidsalders Mennesker ej længere

finde Behag i eller kunne opbygges ved saadanne, da er det et

sanddru Vidnesbyrd om, at Kristendommen ej længere bor i deres

Hjærte, at dens Højtider ej længere ere deres , at Jesu Liv ej

længere er det menneskelige Gudsbillede , hvorpaa Øjet lyster at

dvæle, at hans Kors forarger dem, at de ej med ham ville begrave

det gamle Menneske, for at opstaa forklarede med ham, og at i det

hele Øjet er blindt for den hellige Aand, der hvilede over de

hedenfarne Guds Mænd og endnu svæver saa kraftelig over deres

evige Mindesmærker, at enhver, som besøger dem med ydmyg

Følelse af sin Trang , vil føle sig greben og styrket og løftet til et

højere Samfund. Jeg kan ikke andet end med inderlig Bedrøvelse

her gjentage den lette, men dog saa tunge Spaadom: at dersom vi

endnu længere ville vedblive at ringeagte sand Kristendom og

daarligen sysle med at opelske et Kundskabstræ af den halvvisne

Gren, som er løsreven fra sin hellige Rod, da vil Slægten snart

vorde udjaget af sit drømte Paradis, uden anden Vinding end den

raadnende Frugt, den stjal med formastelig Haand, og da vil den

forgjæves længes efter det foragtede Livets Træ: fortvivlende vil

den staa med den mørke Grav for sig, og bag sig Keruben med

det flammende Sværd. Da den foragtede Sandheden, vil den

komme til at tro Løgnen; atter vil Evropa ligge kraftløs nedsunken

mellem Vantroens og Overtroens gabende Afgrunde og kun slæbe

sig frem, dreven af Despotismens Jærnsvøber, som den romerske

Verden fordum. At bortvende denne Ulykke, kan den Gud alene,



6S. De hellige tre Å . jSio.

som fordum gav det stinkende Lig Liv og Kraft ; men at styrke

det døende, maa være enhver Kristens Bestræbelse. Under den

lurudsætning, at der endnu ere mange Tusender i Norden, som ej

have bøjet Knæ for Tidens livløse Afgudsbilleder, men som dog

kunne trænge til at styrkes i Troen og Haabet , tror jeg, at en

Samling af kristelige , mest historiske Sange vilde være mange

kjærkommen, og en saadan agter jeg at udgive, om Gud under Liv

og Helsen. En Del skulle være selvgjorte, men den største Del

borgede af Kingo, Luther og flere af de aeldrc kri-u!

med de Forandringer, Tiden med Ret kan fordre. Skulde

nogen af vore nulevende Digtere, besjælet af sand kristelig

og Iver, ville hædre denne Samling med Bidrag, --kal det i

mig .saare kj.trt."

Uejlig er den Himmel blaa,

Lyst det er at se derpaa,

Hvor de gyldne Stjærner blinke.

Hvor de smile, hvor de vinke

Os fra Jorden op til sig",

Kommer, smaa, og hører til!

Jeg for eder sjunge vil

Om saa lys og mild en Stjærne;

Jeg det véd, i høre gjærne:

I limlen hører eder til.

Det var midt i Julenat,

Hver en Stierne ^limted mat.

Men med ét der ble? at skue

Én saa kl. ir paa 1 [imlens 1

1

Som en Liden StjærnesoL

I angt her fra i I østerland

Stod en gammel Stjærnemand,

S i
1

fra l aarnet \ i>t paa I [imlen,

det I ys i Stjærnevriml

Ble? i Sind saa barneglad.
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Naar den Stjærne lys og blid

Sig lod se ved Midnatstid,

Var det Sagn fra gamle Dage,

At en Konge uden Mage
Skulde fødes paa vor Jord.

Derfor blev i Østerland

Nu saa glad den gamle Mand;
Thi han vilde dog saa gjærne

Se den lyse Kongestjærne,

Før han lagdes i sin Grav.

Han gik til sin Konges Slot,

Kongen kjendte ham saa godt,

Hørte og med Hjærtens Glæde,

At det Lys var nu til Stede,

Hvorom gamle Spaadom lød.

Han med Søn og Stjærnemand

Flux uddrog af Østerland,

For den Konge at oplede,

For den Konge at tilbede,

Som var født i samme Stund.

Klare Stjærne ledte dem
Lige til Jerusalem,

Kongens Slot de gik at finde,

Dér var vel en Konge inde,

Men ej den, de ledte om.

Klare Stjærne hasted frem,

Ledte dem til Betlehem,

Over Hytten lav og lille

Stod saa pludselig den stille,

Straalede saa lyst og mildt.
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Glade udi Sjæl og Sind

Ginge de i Hytten ind

:

Der var ingen Kongetrone,

Der kun sad en fattig Kone,

Vugged Barnet i sit Skjod.

Østerlands de vise Mænd
Fandt dog Stjærnen der igjen,

Som de skued i det høje,

Thi i Barnets milde Øje

Funklende og klar den sad.

Den var dem et Tegn saa vist,

At de saa' den sande Kri^t,

Derfor nejed de sig glade,

Ofrede paa gyldne Fade

Røgelse med soden Lugt.

Vil I smaa ej ogsaa gjærne

Se den lyse, milde Stjærne,

For den Konge dybt jer neje,

Som GmK Rige bar i Kje

Og vil lukke jer d.-r ind?

jer til den 1 limmel blaa

Med de gyldne Stjærner \).^i'.

I ).'-r den Stjerne ej I finde,

Men dem er dog vist der inde:

Over Jesu Kongestol.

Thi det Barn, som vax paa Jord,

Blevet er en Konge stor,

Og han sidder au der oj

Over alle Stjærnetoppe

Hos < rud Faders højer 1 [aand.
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Nejer eder kun, I smaa!

Han fra Himlen ser derpaa.

Sender ham med Hjærtens Glæde

Lov og Pris til høje Sæde!

Det er Røgelse for ham.

Stjærnen ledte vise Mænd
Til nyfødte Konge hen;

I har og en saadan Stjærne,

Og naar I den følge gjærne,

Komme I til Jesum vist.

Denne Stjærne, lys og mild,

Som kan aldrig lede vild,

Er hans Guddomsord det klare,

Som han lod os aabenbare,

Til at lyse for vor Fod.

Tillæg

[i Kvædlinger].

Ligesom dette lille Rim er skrevet paa samme Tid som de i

Nyaarsnat, saa hører det og til dem og burde sluttet Bogen, som

et Glimt af barnlig Aand og kristelig Juleglæde, og som et Glimt

af de vise fra Østen, der atter en Gang vil komme og neje for

den spæde nyfødte: for den gjenfodte Kristendom. At Sandheden

om hine vise er blandet med en Gætning, det minder og om Nyaars-

nat. Verset er indrykket i Sandsigeren Nr. 12, med en Forerindring

om historiske Salmer og deres Savn i den ny Salmebog; men saa

sand Paastanden og saa retmæssig Anken monne være, fortjener

end den Tale derom dog ej Gjentagelse.
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69. Anholts-Toget.

(1811.)

jrkt i Rahbeks Sandsigeren f. 11. Maj 181 1, S. 273-86. Optrykt

i Kvædlinger 1815, S. 23-48. med det her medtagne ..Til!

ilvorledes? er det ikke Danmarks Baa.de,

Som væbnede henstævne hist paa So

Mod Anholts K . hvilken sælsom Gaade!
Vil danske strid*' mod den danske 0?

undres ej! men vend dit Øje did.

r tor sig loftede fra Taarnets Tinde

Det klare Skin veå skumle Midnatstid.

For venlig- om de blinde Skjær at minde!

Dér rajer nu hint Søuhyres Flag",

snarlig vil Kartovers Tordenbrag

rkynde Troldene, som fejge lure

Med tændte Lunter bag de høje Mure,

Ild og Død af Svælget at udlyne,

Naar Dannebn lader kjæk til Syne

højt sig lofter paa sin egen Grund.

Ja, ser du hist. hvor op fra Havets Bund
Skummet vælter bag de bretske Snækker,

Hvor Stridsmænd vriml«- paa de neje Dækker!

mp hel varm her gives at bestaa

I >r danske Mænd og deres Baade sma

Mer sig mig dog: er Taarnel hist p

[Cysterne i rjærne Engelland

I [lidskjalf v.-l. hvorfra det klan I I

1 »verskue li [< I aa n

I i', ad hel de dansk

En I yd som den af I Lerren

1.
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Thi ikkun den, trods Bølgens hule Brag,

Kan over Hav i fjærne Bjærge runge.

O, spørg ej saa! ak, véd du det da ej,

At Storbritannien er Angurbode,

At Midgaardsormen, hendes fule Søn,

Omvinder lumskelig den hele Klode:

At han, den sleske, lede Helveddrage,

Som ruger over stjaalne Dynger Guld,

Har ført Afguderiets Tid tilbage

Og rejst et Alter af det røde Muld,

Hvor Jordens Folkefærd med Andagt knæle,

Opofre blinde deres arme Sjæle

Og, som en Tilgift, Tro og Fædreland!

Uhyret hvisler over brede Strand,

Hvad Afgudsflokken ham i Løn forraader;

Den gamle Hex forstaar at skjelne Røsten,

Der suser hjem fra Syden og fra Østen

Og fra det høje Norden.

Ak! fra Nord!

Saa druknede da alt den stærke Tor

I Ormens Gift og kunde den ej fælde!

Hvad Fædrene af Bretlands usle Trælle

Sig kjøbte mandelig for skarpe Staal,

Det tigge Sønnerne paa Trællevis af Naade,

Ved deres eget Blod til Ormen at forraade.

O, visselig har Gud sin Vredes Skaal

Udøst, hvor før Velsignelsernes Vædske
Fra Himlen drypped over kolde Nord,

Da nu med Guld kun Sjælene sig læske,

Og slige Tidsler voxe op af Jord!

Ja, hvad var det, som før bevared Blodet,

Saa klart og sundt i Aarerne det flød?
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Hvad var det vel, der saa oplived Modet,

At hæderlig det leved gjennem Død?
Hvad andet vel end rene Himmelluft.

Som splittede hver giftig, jordisk Taage,

Hvad andet vel end Himmelurtens Duft,

Der flux forjog fra tunge Øjelaage

Den dorske Søvn med sine onde Dromme!
Øjet klart den falske Slange sa

S m hyllet under Blomstertæppet laa;

lofted det sig over Støvets Vrimmel
Og stirred dristig ind i Herrrn^ høje Himmel.

Hint stolte Himmelsyn, som dorske vi beskue

kummerlig benævne Regnens B

Fordi ej mer det os er Herren> Tegn,

Men kun et Farvespil af Sol og Regn,

hore vi vort Nordens gamle Skjalde

Med sindrig Klogt en Bro til Himlen kalde;

Thi visser 1 Liv er slig en Bro:

Kun fra dens Top kan Øjet klart ind>kue

i Paradiset bag den stolte Bu<

Men stejle Hvælving kan kun d bes

Som vid«' med en sta-rk og Stadig I

At det er Vejen til Guds Himme
De andre kun forlyste Øjets Sans

Med Skygger og den tomme Farveglans;

De krybe om ved Buens lave l

bade, baltre sig i Lunkne Flod,

Til Ebbens kort- Vexelstund er omi

Og skummende de høje Bølger komi

I>.l hvirvles de i Afgrundssvælget ned

lære skjæh ende: det d,

llvor skulde de mod Paradiset stund

Tilluk
1

,. 1 for det falske skin

« ig
. andre frem u\<-<\ faste,
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Som nægte ham, den eneste, der kunde

Oplade Porten, som i første Old

Tillukkedes af Almagts stærke Finger:

Den eneste, som mægter med sit Skjold

At værge os, naar Kerubimen svinger

Det hvasse Sværd, og alle Hjærter grue

For Vredens Staal og Staalets blanke Lue!

Hvorledes kan en hellig Aand opfylde

Vantrevne Slægt, som længer ej vil hylde

Ham, Aanders ypperste, Gud Faders Helligaand,

Som ene mægter ved sin stærke Haand
At rejse os af Faldets dybe Grav

Og skjænke os en trofast Vandringsstav,

Saa ej vi glide paa den glatte Bue!

Nej, ret som Stormene, da med vanhellig Haand
Man Herrens Plantning ødte, Anholts Land
Forvandled til ufrugtbar Flyvesand, —
Saa have og de onde Lysters Storme

Evropa og selv Danmark ødelagt,

Da Tro og Haab som Kjærlighedens Vagt

Nedhuggedes; nu Rigerne, som Huse
Paa Sand, ej længer staa, men rave kun;

Naar Havet voxer, og naar Storme suse,

Sig til en Grav oplader falske Grund.

Men, gamle Jylland, kjære Fosterfader!

Som Dreng du holdt mig i din stærke Haand.

Da tyktes det mig klart paa dine Lader,

At end i dig var Guds og Nordens Aand:

Fra Øjet lyned end det gamle Mod,

Naar lange Tirren hedede dit Blod,

Og rede -var du til, paa Jydevis,

Som han, din gamle Søn fra Nørreris,

Og mangen gjæv, som Saga i sin Bog
Afmalet har med favre, røde Stave,
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At lofte Nakken over Trælleaag

Og holde Voldsmænd under Tugt og Ave.

De gamle Sæder var endnu til Huse
I Dont og Drik, i Klæder, Tungemaal;
Med Solverlaaget pranged fulde Kruse,

Ved Barselgilde spiste du af Skaal

Dit gode 01, som i Kons^' Snios Dage;

Du varmed dig ved aabne Skorstens Ild.

Og Lyseklynen skinned klar og mild

Paa dine hartad aldrig tomme Hænder;
Hvor 1 .adheds Son ej kunde mættet sig,

Dér blev ved Flid og Nøjsomhed du rig;

Men aldrig saa' jeg, du dit Hjærte lukked

r den, som under Armods Byrde >ukked,

Og Pauli P>ud du fulgte vel til Mode:

Med Ordets Tjener delte du dit 1

) Gode;

Det gjorde du. fordi det Guddoms >nl.

Ihm dig forkyndte fra den høje Stol,

Endnu for dig var Livets rette Sol;

Fordi uhyklet Herrens Naadebord
Du agtede for I ivets bedste Gilde.

Ak. er hos dig nu ogsaa Aanden død?

Hr Hæderskransen, som de lange rider

ILir gjennemblomstret, liflig grøn og rød,

Nu falmet dog og ranet hen omsider?

Umuligt vist! den kunde ikke pral«-.

Som om den bunden var i Sydens Dale

Lavrbærløv og farverige Blommer;

Thi den, som du, var magre Hedes Søn:

Kun brune 1 yng og Porsen mørkegrøn,

Men blomstred derfor og ej blot en enkelt Sommer
Den mørknedes alt under Vintersky,

Naar Vaaren kom, den lysnede paa ny;

Grrandtrykl K
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Du stolt den bar ved Oder som ved Rhin,

Da Sælands unge Olding tabte sin.

Ja, til den Gud, jeg saa' dig trolig dyrke,

Jeg har det Haab: han dig vil unde Styrke,

Saa, Troldevid og Jættemagt til Trods,

Du end en Stund dit stolte Arvegods

Kan gjemme trofast i din Egekiste;

Ej nogen let skal Nøglen dig fravriste,

Men vogt dig nøje for den gamle Snog,

Der som en Lysets Engel gaar omkring"

Og vil fordærve hele Jordens Ring,

At han dig ej den skal af Haand udliste

!

Ej skuffer mig mit Haab x
) : i røde Sand

Et sanddru Vidnesbyrd jeg ser opskrevet;

Og om end større ej din Krans er blevet,

Du med dit Blod den dog har læsket saa,

At den kan frisk en Tørke gjennemgaa.

Men hvem er det, sig løfter hist i Baad?

Udkaaret er han i Guds vise Raad
Til os i Minde at tilbagekalde,

Hvad liflig kvædes om af Nordens Skjalde:

Thi stander han ej der foruden Skjold

Og uden Brynje, ret som Odins Balder,

Omsuset ej af Pile eller Spyd,

Men hel omhvinet af en værre Lyd!

De hede Kugler stævne mod hans Bryst,

Men deres Hvislen hører han med Lyst;

Det lyner trindt, men Helten dog ej falder,

De røde Blus sig ikkun sammenvinde,

For hædrende at straale om hans Tinde.

Nej, bretske Loke! dine fule Raad
Forgjæves kun du Skytterne indblæser:

l

) [Kvædl. f. Grundtrykkets: Mit Haab mig skuffer ej.]
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En Mistelten 1
) dig fattes til din Daad,

Og ingen Hødur ganger dig til Ilaande;

End ej den frygtelige Time lød,

Som ^kal forkynde Xorden Balders-) Død.

Da Danmarks Aser ^kal i haabløs Vaande
Paa Banetuen stande og tilbage

Ira Hel med Klippens og med Engens Kl
Forgjæves kalde ham, hvis høje Aand
Sig billedlig i Helten aabenbarer:

Den rette Baldur. som ej mer nedfar

Men farer højt op over alle Himle,

Xaar vi forglemme Faderen i Gimle. —
Den Uheldstime kommer alt for vist,

Da vi forlades af forladte Krist;

Men sikkerlig dog Himlens høje Tordon.

Før 1
1« -n*en og han^ Kraft forlader Norden.

Med stærke Lynslag rammer og udsletter

Din Slægt og dig, I Babels onde Jætter'

Dog. hvad or det? enarmet Helten staar!

Kuglerne dog under Stridens Bulder

Umærkelig en Arm fra kjække Skulderl

O, nej! vidunderlig den raske Sømand staar

Enarmet, kun fordi os Herren vilde

Hin Odins anden Søn i ham afbilde:

I hi [Jivens Broder, Midgaards fule < )rm.

Ved Ajtelstad Skidbladner vilde slug

Det vakre Skib, som trodsed mangen Stor

Og mangl et I vn fra aabne Fjendeluj

S i drabelig hin Ungersvend >in Arm
I Ormens Gab indstak, som I \t sin Haand
Xedsa'nkede i Fenrisulvens Strub

i MittUtein".] - :.. i--!-

i Grundtrykket.]
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Ej var til Rede snilde Alfers Baand,

Og Ormen sig bortsneg med stolte Rov:

Den bedste Eg i Dannerkongens Skov;

Men Heltens Id ej som hans Arm en Grav

Skal finde i den fule Slanges Gab:

En af de Mindestene skal den være,

Som stande tæt og fast paa Nordens Hav,

For Vidnesbyrd til sene Slægt at bære

Om Kraften, som i Naade Herren gav,

For dorske Børnebørn endnu at lære,

Hvad der en Gang i Norden kaldtes Ære.

Hvor fødtes denne Helt? maaske

Imellem gamle Norrigs Kampefjælde?

Maaske, hvor Hekla under evig Sne,

Til Trods for den og for sin høje Ælde,

Ukølnet staar med Ungdomsild i Barmen?

Dér fødtes og opfostredes 1

)
jo han,

Som ligger hist udstrakt paa Anholts Sand:

Den kjække Melsted, trindt med Lig indhegnet,

Som det en tapper Jydehøvding egned.

Naar Solen kølnes, og naar Bølger fryse 2
),

Xaar Nattens Mørke ruger over Jord,

Da er det jo kun i det høje Nord,

De blanke Nordlys mægte end at lyse.

O, sergeligt, at Norderi ej er hel!

At Lemmerne ej have fælles Sjæl,

Ja, at, des værre, nogle have ingen,

At den er sjælden, som har Mod i Bringen!

Men, stolte Norrig! her du dog skal lære,

At Daners Mark kan anden Grøde bære

End skøre Ax og Blomsten fin og spæd:

J

)
[Kvædl. har Trykfejlen ,,opforedes

:

'.]
2
)

[Kvædl.; Grund-

trykket: Havet fryser.]
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At end en Agern, Danmarks gamle Sad.

Kan spire og saa dybe Rødder
At den i Stormen kan urokket staa.

Vel sandt, at, ret som Skovens Ege svinde,

Alt sjældnere en Helt med Egemarv
Sig løfter kjæk; men, til et herligt Minde
Om svundne Old og Jyders gamle Arv.

Ved Anholts Kyst du ser en Egebul,

Som dine Graner ej kan overskygge.

Men, kjækk<- Jyde! vil du sige mig:

k Fædres Gudsfrygt og i Arv til dig

I <>rlorede du uden Suk din Arm,
Og blottede du djærv din unge Barm,

Fordit som Kristen, Trods du turde byde
Til dem, der kun kan vort Pavlun nedbryde,

Men ej os selv tilføje noget Men:
Fordi du heller gik til Himmerige
Enarmet, ung, end at du vikle svige

Din Gud. din Ed, din Drot. dit Fædreland?

O, tør jeg tro, at ej din egen Styrk*'.

Ej Lykkens Uting, lig nedsjunkne Slægt,

Du stoled paa og voved fræk at dyrke;

Men at du Herrens Kraft og Herrens Va

Tilregner, hvad dig undtes at besf

Tilregner, hvad dig undtes at undgå
Er det ej saa, da prise andre Skjalde

Din [dræt højt, naar du mon 1
) staa og fal

Jeg sukker dybt i Sind og tier k\ar;

Qg hva«l jeg sang om dig og om din Færd,

da kun sang om dine gamle Fædre,

Som < i ml v.'d dig i Graven Tilde hædr«

') [mon. K\. v<\\. i.
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Ja, danske Sømænd, som i Sund og Bælt

Saa ivrig hige efter Navnet Helt!

Jeg glædtes tit, naar ved en kjæk Bedrift

I minded mig om Træk i gamle Skrift;

Men ej min Frygt jeg eder vil fordølge:

End gynge I paa samme danske Bølge,

Og tumle eder der saa kjækt og trygt

Som eders Fædre, uden Tvivl og Frygt;

Men mon I og andægtige beskue

Fra Bølgetoppen Himlens gamle Bue?
x

Og mon for ham I ydmyge nedknæle,

Som holder den og Stormene i Haand?
Hvad heller er det kun et Eftermæle

Og Samtids Pris, hvad med hovmodig Aand
I bejle til og tykkes værd at vinde?

Ak, er det saa, da er I kun et Minde,

Som med det svundne hurtig vil forsvinde:

Et Kraftens Efterskin, som eders lave Baade
Er Efterskin af Danmarks stolte Flaade.

Som troende sig løftede mod Sky
Med højen Mast den kjække Orlogsmand;

Naar Storme rejstes, ej han søgte Ly, «

Men droges med dem paa den vilde Strand.

Ej er det saa med eders lave Baade:

Paa glatte Flade af det stille Vand
I mægte kun med dem at ro og raade;

Naar Stormen rejses, maa I søge Land.

Tillæg
[i Kvædlinger].

Adskilligt kunde være at sige om disse Rim, indrykkede i

Sandsigeren Xr. 18, nogle af de allerførste, jeg skrev 1811, efter

min svare Sindssygdom ; men det maa være nok at bemærke , at

de ere saa nær i Slægt med mit første Vers om Villemoes *), som

]
j [Det er her Nr. 10: Drapa om Villemoes. 180H.\
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mit forandrede Indvorte«, tillod; thi end->kjent Buhls Kj khed

behagede mig, saa rørte det hele mig dog ikke inder'

skrev det Vers. mere for at prøve, om jeg endnu knnd

om verdslige Bedrifter, eller vel endog for at vise, at jeg ku:

det er me-t Fantasispil, skjont derfor ikke Løgn, og det

slet ikke. at Velklang og Lethed fat

70. Ti I en Veni nd e.

(ute April 1 8 1 1).

Saga, for l8l2, S ). Digtet er rettet til .

Con -Ur. §1 nseo de Leth paa Egelykke. hvor Fort I

lærer 1805-8. Jfr. Digtet Nr. i~ her fotan. D
Digte til hende- Fødselsdag den ilte April (fra A ae [805-

kjendes ikke og ere aæppe niere til.]

JLJet er den syvende, maaske den sidste Gang",

Da paa din Fødselsdag du lytter til min Sang;

Ak, naat mit Øje vender sig tilbage

Til Aarenes saa snart henrundne Dage
Da sukker jeg saa dybt og mangen I

Ja. kun et Suk er denne Højtidssang

Jeg ser mig som utæmmet Yngling stan

Hovmodig af, hvad dog jeg maatte san

At uforskyldt mig Himlens Herre gav;

Hovmodig og af Dydens tomme Klæder,

Mens Hjærtet laa i kolde Marmorkjæder

1 [el prs jordet i en kalket I hr

Det spejled sig i klare Marmorstene,

Mg Hovmods Djævel lod mig daarlij

At kolde Billed var et 1 Ijærte selv.

Paa samme Dæmons Vink jeg rilde

l Fantasiens klare Vinterer*

Opdage Følelsens den rarme Kilde;
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Dog, Hjærtet ej kan Hjærterne bedrage

Saa let, som skuffende sig selv behage:

Min Aand vel Aander til sig drog,

Men intet Hjærte for mig slog.

Forhærdet mit af Hovmods Trolddom lod

Sig helt forstene udi Saft og Rod;
Det rullede paa Fantasiens Elv

Til Nordens Fjælde og, omlagt med Is,

Det højt forkyndte sine Frænders Pris.

Paa Fjældets Top dog, højere end Vrimlen,

Som dorsk sig vælted udi Dalens Skjød,

Jeg skuede den gyldne Sol paa Himlen,

Hvis Guddomsstraaler Mørket gjennembrød;

Jeg saa' den Blomst, som i de svundne Tider

De varme Straaler kaldte op fra Jord,

Hvis Krone kjæk til Himlen sig opstrider,

Som nævnes Kjærlighed fra Syd til Nord.

Da først jeg mærkede mit store Savn:

Jeg vilde Jesu Kristi Lære følge,

I Liv og Død mig trøste ved hans Navn;

Men, ret som Skibet paa den vilde Bølge

Ej uden Ror kan styres ind i Havn,

Saa var det og med Sindets arme Snække:

Kompasset pegede mod Himlens Havn, —
Men uden Ror ej did den kunde række.

Det Ror kan hugges kun af Kjærlighed,

Og hvo som dens Forlis sig selv har voldt,

Enhver, som lod sit Hjærte vorde koldt,

Af intet Raad og ingen Redning véd.

Ak, det har jeg; nedbøjet nu jeg stander,

Og med mit Suk sig kolde Taare blander,

Saa kold som Elvene, der sig nedvælte,

Naar Fjældets Is for Solen maa hensmelte.

Dog, naar saa vidt med Isen først det kommer,
Man haabe tør, den lunknes udi Vaar
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Og suger Varme i den blide Sommer;
Derfor ej mer jeg mørk, fortvivlet staar,

Men sukker dybt til ham, om hvem jeg v

At han er intet uden Kjærlighed.

Jeg stander for dig paa Skærtorsdags Morgen,

S i stod jeg og dun Fødselsd

Da. samlet med dig onder Vennetag,

Jeg hilsed dig i Sangens kolde Toner;

Men først i Dag jeg stander som din Yen:

Jeg hilser dig, men Øjet stirrer hen

Saa tillidsfuldt paa din og min Forsoner.

Det er i Dag den store Mindefest

Om Nadveren: det helligste af Gilder,

Som Angst og Sorg hos Synderen formilder,

Naar han det nyder som en værdig I

I Morgen >kal vi under Korset stande,

>itre Taarer sig skal blån

Med Moderensj hvis ømme, bløde Hjærte

De Nagler følte i en dobbel rte,

S »m, farvede med Jesu Purpurblod,

Sig trængte grumt igjennem Haand og F<

•r ham, som fira sit li" S *ie

Behersker Verdner med sit K< pir,

Men over os, vor Syndeskyld,

knæle vi med [ro vod K ts Fod,

Skal Taaren blande sig m<'d Jesu Blod:

Al Syndelyst, alt Hovmod og alt 11.

tkal da i del røde B

i >g sænkes ned med Jesu I ig i Jord<

I ).i trøstes vi. da tier Himlens rorden,

De mørke Skyer Lysne mer og mer,

Alt som med 11 sig nærmer 1 *a iskei n

:

< Opklaret da vo I limlen »

< opklaret er og i rørt 8je S .
n:
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Naar da forklaret Frelseren opstaar,

Da med hans Vunder vore Hjærtesaar

Helbredede til Ar sig mon forvandle;

De Ar os skal i Støvet bøje ned

Og minde os om Herrens Kjærlighed,

Som uforskyldt os skjænkede sin Naade
Og løste mildt os Livets tunge Gaade.

Forgjæves frister Hovmod da vor Tro,

Forgjæves hvisker den i Smigertone,

At selv vi kan os med vor Gud forsone;

Forgjæves vil os Daarekløgt forføre,

Og Tidens Spot kan Hjærtet aldrig røre:

Det kjender Angest, og det kjender Ro.

O, gid den Tro og høje Ro, Veninde,

Du ogsaa maa beholde eller finde

!

Den sidste, store Alvorstime kommer: •

Da falmer alt, som glimrede paa Jord,

Og naar vi stedes for den høje Dommer,
Da hjælpe ej de kloge Modeord,

Da gjælder det om, hvad som bliver ved:

Om Jesu Tro, om Haab og Kjærlighed.

Og nu til sidst: gid hellig Moderglæde

Opvoxe for dig med din kjære spæde!

Lad ingen giftig Urt med onde Duft

Forpeste om din Blomst den rene Luft!

Thi, agt det vel: at af den Blomsterstængel

Udspringe kan en Djævel og en Engel!

Dig styrke Gud! du ømme, fagre Kvinde!

Og vær til Døden mig en tro Veninde,

Som du i mig har nu en trofast Ven!
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71. Afsked
til mine Elever i det Schouboeske Instituts

øverste Klasse.

(1811.)

[Hidtil utrykt; her etter Fort." Iskrift, -kjænket til en af

Eleverne. P. E. Sporon, som dimitteredes 18 1 1. Digtet er udateret,

men da Forf. blev kaldet til Kapellan hos sin Fader 3. Maj og

ordineret 29. Maj 1811, maa det vaere fra dette Foraar. JlY.

Xr. 26 her foran.]

l\ja>rlig Hilsen sendes jer, I unge!

Fra en Ven, som eder glemmer ej,

Skjønt ej mer han kan med Ord og Tunge
Varsle jer paa Livets glatte Vej,

r af Fald kan evig Død udspire.

ske 1 ys i dybe Mose blinker,

Pilnmsten med saa yndigt Farveskjær

Stander lokkende saa huldt og vinker;

I et er Faldet, Svælget er saa nær,

Tung < oprejsningen paa glatte Fla

Ind i Sagas hvalvte Bueganj

Villig 1 mig nar med Tillid fulgt,

iglelys og onde Trolddomssang

Vitterli. -Mlrr <•') har dulgt

i de varsle maa. som jeg det vild

Vel har Minderne kun rinj Styrke

Til at røgte os for < rlid i ig I ald,

Vel unled tit i halv.- Mørke,

Der omtaager Sagas gyldne Hal.

g stundum, hvad ej var til Stede«
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Altid dog med Aandens brudte Vinger
Flagred jeg mod Aandens rette Hjem,
Lyse Spor af Herrens Almagtsfinger
Stræbte jeg at stille klarlig frem,

Dybt i eders Hjærte dem indpræge.

Fra de Stjærner, som kun mat forgylde,

Bød jeg eder løfte højt jert Blik

Mod den Sol, som udi Tidens Fylde
Straalende i Østerland opgik
Med Gud Faders evige enbaarne.

Længe vankede jeg selv i Blinde:

Saa' i Kristus Herlighedens Glans;

Guddomskronen paa hans høje Tinde
Blev forborgen for min sløve Sans,

Hans Forsoning knap jeg nævne turde.

Unge Venner! lytter til min Tale!

Afskedstalen fra en ærlig Ven:
Vender jer fra Jordens Taagedale
Til den hellige paa Korset hen!

Thi kun dér er Sjælens Held at finde.

Agter ej de frække, vilde Toner:

Vanvids Spot og Hovmods usle Kløgt!
Troer fuldt og fast paa jer Forsoner,

Og bekjender det foruden Frygt!

Da skal han og eder frit bekjende.

Give Gud, mit Ord det kunde mægte
At oppuste Troens slukte Glød!

Saa I aldrig dog den Herre nægte,

Som for eder taalte Korsets Død,
Saa I ej ved eders Gud jer skamme!



//. • iSii. 321

Ak, det er en dybt nedsjunken Alder,

Ogsaa I skal leve, vandre i:

Vidt og bredt man det Oplysning kalder.

At man er for Tro paa Jesum fri.

Og vil selv sig ind i Himlen true.

Kjære! lader eder dog ej fange,

Om end Frugten tykkes nok saa sod!

Vider, at det er den gamle Slange,

Som vil lokke til en evig Død!

Mærker dog, det gjælder eders Sjæle!

Gud véd, om jeg skal eder mere skue;

Men vandrer saa i Kjærlighed og Tro,

At ikke I paa Gravens Rand skal irrue

At I maa nyde Himlen- søde Ro!

Det ene er den Tak, jeg kan begære.

O, hvis I agtede mig nogen Sinde,

I ». havde jeg hos nogle faa det Held.

Med Agtelse og Kjærlighed at vinde. —
Da troer mig til eders eget Vel!

Da følger Lyset med det -and«' Skin.

Sum ene har den hej«,' G-uddomsstyrke

At lyse klart Lgjennem Gravens Mørke

Og lede os i Herrens Himmel ind!

Da troer mig: at jeg har længe grun

hvad der kaldes Visdom i vor l Ud,

Og at den er, hvad jeg den haver run

Kun halv og mørk, formastelig og kold,

1 :t
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At ej om Gud og om os selv vi kan

Udfinde noget vist ved vor Forstand,

At kun det Ord, Gud lod os aabenbare,

Kan troes, følges uden Sjælens Fare

!

72. Farvel

til min Ven F. C. Sibbern.

(Juni 1 8 1 1
.)

[Før.st trykt med denne Overskrift og i den her først meddelte

Form i Rahbeks Sandsigeren f. 28de Avgust 1811, S. 463-72, hvor

Digtet dog vanheldes af en Del stygge Trykfejl. *). Derefter i en

omarbejdet Skikkelse i Saga, Nyaarsgave for 1812, S. 99-108, med

Overskrift y
Til Sibbern. Udby i Juni 1811." Ogsaa denne Text

aftrykkes her i sin Helhed.]

rier sidder jeg i aabne, lyse Skur,

Fra Jord og Træ mig Blomsterduft omringer,

Og nødig kun til Stadens Fangebur,

Til kvalme Dunkelhed, sig Aanden svinger.

Dog, hisset i den kvalme Axelstad

En Ven jeg har, som jeg Farvel maa sige,

Og tegne vil jeg paa det hvide Blad,

Hvad mig det grønne tykkes at tilsige.

J
) De i nærværende Aftryk rettede Trykfejl ere: S. 323 4 tykkes. S. 323 -°

Skyltegang. S. 323^ hengjegle. S. 323 S4 syne (f. spaa). S. 324 18 Alvortale.

S. 3242" »Cristnes« (f. Tvistens). S. 326 1 færdig (f. frodig). S. 326 4 Gavn (f. Gave).

S. 326^ maatte (f. matte). S. 326'^ nedlade (f. neddale). S. 327* sunde (f. sande).

S. 3272" Her (f. Har). S. 327-'« staae. S. 327^ lade. S. 328° Gvinebakken.

. 328 * Egn (f. Eng). S. 329 * Guddomspræst (f. Guddomspragt).
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Os Pinse sanked i den store Stad,

Og Pinsedagen dér os skilte ad:

Der Vaaren kom med sine lune Vin

Det for beklumret tykt-'-- os der inde

Bag Valkendorfs de gamle, skumle Mure,

For snævert blev det inden fire Vægge,
Og Magrende, som Fuglene i Bure,

Ud i det brede fri vi higed begge.

Dog til Farvel vi stirre venlig ind

I Kamrene for oven og tor neden,

En Taare perler paa den varme Kind

Ved Mindet om. hvad der er nu forleden.

Ej mindes jeg de svundne SamHvs-Dage,

For daarlig nu at ønske dem tilbaj

Nej, kun for rort dig Vennehaand at byde,

Og mest for ham mit Hjærtes Tak at yde,

Sum hjem til sig mig kikkede og tvang

Som stilled mig fur Øje Luesværdet,

Hvormed vort Fald har Paradis omgærdet,

I »^ endte ^ia forvovne Styltegang

i Randon af de brede Fjældekløfter;

Han splitted vældig med sit stærke I yn

Det Mørke, som tormaaede at skjulo

S a tæt og tnr>k Afgrundens dybe Hule,

At over don hengjøgled fagre Syn,

Der skuffende i Drømme mig forlysted;

I Ian hjem til sig mig Lokkede

li,m Aanden til sig vinkede i S

Han kaldt«- mig igjennem Vennemunde,

Han gav mig Kløgt og I vst til saa at grunde

Paa Sagas Runer, at at dem j<

En Solekrans vidunderlig sig trinde

( >m Jesu Kristi høje < ruddomstinde,

lærte mig i I



3-4 72 - Farvel til Sibbern. 1811.

Ja, da saa lidt jeg skjønned paa hans Naade,

Han revsed mig, men revsede med Maade:

Han bøjed vældigen det stolte Sind,

Han smelted Isen i det kolde Hjærte,

Og jeg fornam det i den dybe Smerte,

At til sit Tempel han det vied ind.

O, kjære Ven! vel maa da Taaren dirre

I Øjet klar, naar did det mon henstirre,

Hvor Gud mig lærte under Tvivl og Strid

At føle Sorrig og at føle Glæde,

At føle, sukkende i lange Tid,

Hvor tungt det er, at ikke kunne græde.

Jeg takker Gud, og ham i dig, min Ven!

Og i de andre kjære Ungersvende,

I hvis Forsamling jeg blev Barn igjen

Og lærte Hovmods Daarlighed at kjende;

Jeg takker dig for hvert et Øjeblik,

Som under Skjæmt og Alvorstale gik,

Da Venskabs Engel snoed Vennebaand
Af Tvistens som af Enighedens Traade.

Vi grubled begge over Livets Gaade,

Men om dens Løsning vi forligtes ej

;

Derfor og nu vi paa adskillig Vej

Udhigede fra Axelstadens Volde:

Du higed ud saa fjærnt i Folkevrimmel,

Jeg higed hjem til Fødeegnens Himmel,

Til Faderhusets kjære, stille Krog;

Thi jeg har fundet i den ene Bog,

Hvad i dig selv og i de mange Bøger,

Hos fjærne Folk og vise Mand du søger.

Min Vej var kort, og din er saare lang,

Derfor og jeg har alt fuldendt min Gang,

Mens du til din end monne dig omgjorde. l

)

') [29de Maj 181 1 blev Grundtvig præsteviet som Kapellan

hos Faderen i Udby ved Vordingborg. 22de Juni 1811 disputerede
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Ej mene du, jeg stolt min Xakke hæver,

Ej mene du, jeg" dømmer dine Skridt!

Den samme Haand vor indre Klædning væ
Men kunstig ændrer den sit Mønster tit.

Ej daarlig Hovmod skal mit Øje blænde,

Hvad jeg* erkjender. vil jeg frit bekjende:

At skarpere er vist det Sjæleoj*-.

Som laantes dig i Naade fra det høj

Men derfor ej jeg dølger faste Ir

At, om du stirrer nok saa vist og læn-

Du Skyen ej formaar at gjennemtrænge,

g hvilken Gud i skjulte Lys mun bo.

Ja, end jeg vover det for vist at mene:

At. om al Jordens vise sig forene,

I opsvinge sig mod Himlen- hvalvte i I

Nedgrave sig i Jordens dunkle Stue, —
De aldrig dog i Klippens Agerren
< >pploje nogen Tid de vises Sten,

De komme dog ej til M »ns Le
; styrer Jorden paa sin lange Færd,

Ej til den Sul. om hvilken sig mon
De lyse og de mørke Kloders 11

Til sidst jeg tror, at, om hver kl Aand
Gik villig tr- -in i Herrens Ledebaand,

Blev sikkerlig langet højere hans G

End nu hans t thi Herrens Arm er i

kan man i den Løse I øenke

i vidt, som jordisk Aand formaar at tænke.

naar vi tkens < i rænseskjel,

for <»^ løfter troens høje Fjæld,

Hvorfra -i det i klar'- s p«-jl mon ^k

S m skimtes ej fra Kløgtens Myret

..
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Dog, blandt de Urter, som saa frodig gro

I Paradisets nyoplukte Have,

Ej Kundskab, men den høje Sjælero

Maa agtes for hin bedste Himlens Gave

;

Thi hin er fager kun, men dennes Duft

Hel liflig blander sig med Livets Luft,

Og skal. som Kjærlighedens Blomst, bestaa,

Naar Jorden med sin Kundskab maa forgaa.

Du véd det, Ven! min syge, matte Aand
Sig krympet har i kolde Vinterbaand;

Du véd, at der med Vaarens lune Vinde

Blev lunere og lysere der inde;

Men at dog hid og did de Skyer droge

Og Solens varme Straaler tit forj oge.

Apostlene paa hellig Pinsefest

Iførte blev med Kraften fra det høje;

I Pinseugen det sig maatte føje,

At jeg indviedes til Herrens Præst.

Adskillige de Naadegaver ere,

Men skjænkes alle af den samme Aand:

Der Brødrene udrakte højre Haand,

For det med Suk af Herren at begjære,

At Kjærligheds og Krafts og Sandheds Aand
Miskundelig paa mig neddale vilde,

Da aabnede sig Hjærtets Taarekilde,

Da sprængte Sjælen sine Fængselsbaand

;

Og der jeg hørte Brødrene tilsammen

I Jesu Kristi Navn at sige Amen,

Da blev det samme i mit Bryst udtonet,

Og jeg mig følte med min Gud forsonet;

Da hastede jeg ud fra Axelstad,

Jeg takkede, jeg higede, jeg bad.

Jeg vandred frem i blide Morgenstund;

Men der jeg nærmed mig den kjære Grund,
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Hvor Barnedagene henrlød saa tr\

Hvor gamle Fader end mon rolig bygg

Og med sin kjære, alderstegne Viv

Henstirre munter paa det sande Liv, —
Da gjordes det mig trangere om Hjærte

Ved Mindet om dun glade Barnetid,

Ved Mindet om de sidste Tiders Smert

I Tanken om den store, tunge Ed,

Som jeg fra nu for Gud begynde skulde.

I Skoven- Udgang paa en gammel Sten

I g satte mig, optog af lidet Gjemme
Det Testament, hvori jeg læste hjemme,

Da jeg som Barn fra dunkle Dagligstue

Oplærtes til mod Himlene at skue.

Den gamle Bog mig trolig havde fulgt

Paa Jyllands Heder, Lavinds Blomsterenge,

Men dog, des værre, én Gang alt for Længe,

Dens blank«? Lys var for mit Øje dulgt.

Jeg den oplod, og hvor mit Øje faldt

Der fandt dot ogsaa udon Leden alt:

..1 )u 1 >ød ! hvor or din Brod?

1 [vor, 1 [elvede! din Sejer?

Vor Synd er I lødens Brod,

Og i ' en Broddens Styrke

;

Men takket være < rud,

d os ved Jesum, 1 [erren,

1 [ar Sejer givet nul

derfor, Brødre! staar som Klippeblokke!

Ej lader eder ryste, ja, ej rokk

Udretter flittelig det Herrens Værk!

Vel vidende, at ej forfængelig

Den Gjerning er, som Herren valgl

• K
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Jeg rejste mig, alt som en Blomst, der mat

Sit Hoved har i Dagens Hede sænket,

Men kjæk det lofter udi Sommernat,

Af mild og kvægsom Himmeldug bestænket.

Nu Kirketaarnet løfted sig der oppe

Ved Grinebakken mellem Asketoppe;

Blandt hine Aske leged jeg som Dreng,

Og slumred under dem saa sødt i Eng;

Men hvad er disse dunkle Barneminder

Mod lyse Anelser af Manddomsfærd!

Saa mangt et Baand til Kirken hist mig binder:

Det skjøreste er, at jeg døbtes der,

Det stærkeste, at Gud mig sendte did,

Og, hvor min Fader i saa lang en Tid

Gudfrygtig talte Herrens rene Ord,

Nu jeg skal tale til det aabne Hjærte,

Velsigne Folket fra det høje Kor,

Med Ordets Balsam lindre Sjælens Smerte.

Hvad jeg mon tale under hvalvte Bue,

Og hvad jeg taler i den lave Stue,

Mig selv kan røre, glæde og husvale;

Thi ikke min, men Herrens egen Tale

Det er, som mig udgange skal af Mund
Og trænge stærk til dybe Hjærtegrund.

O, det er kvægende, min Ven! at vide

Et Ord, hvorpaa man selv kan sikkert lide.

Slet ingen Tanke er saa trøsterig

Som den, at ej derved forfængelig

Vor Gjerning er, thi den er Herrens egen.

O, gid det Mod, den Fred, som strømmed ind

Ved denne Vished udi Sjæl og Sind,

Og ved din Vandrings Maal maa dig opfylde!

Saa rejs da, Ven! og tro, min stille Tanke

Dig følge skal, hvor vidt du end mon vanke!
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Og ofte vil jeg knæle for den hoje

Med Bøn, at han »»plade vil dit Øje,

Saa gjennem Kristi ringe Klædedra^
Du klarlig ser den indre Guddomspra^t.

O, da blev du en Jesu Kristi Kæmpe,
Som skulde med din Tordenrøst neddæmpe
Det hæse Skrig af tusend usle Dværge,
Som mene, deres Muldvarpskud er Bjærge,

Og, loftede paa Tæerne, bele

Alt, hvad de ej fra Dværgebakken se.

Til Sibbern.

>y i Juni 1811.)

[Omarbejdelse .if foranstaaende Digt, trykt i S for

1 81 2 . 5. 99 [08. De i nservserende Aftryk al Udgiveren indsatte

Stjærner betegne Udeladelser; de helt eller væsentlig nye Linjer

her trykte med Lobe-krilt.

ler jeg i ;r,

. • ini„* Blomsterduft omrii

» >g nødig kun til Staden ur,

lil kvalme Dunkelhed,

Men hisset i den kvalme Axelsl

E n Van jeg har, k m y

med miic lune Vin

I tyktes

.ur,
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For snævert blev det inden fire Vægge,

Og flagrende, som Fuglen i sit Bur,

Ud i det brede fri vi higed begge.

Dog til Farvel vi titte venlig ind

I Kamrene for oven og for neden,

En Taare perler paa den varme Kind
Ved Tanken om, hvad der er nu forleden.

Ej mindes jeg de svundne Samfundsdage,

For daarlig nu at ønske dem tilbage,

Nej, kun for rørt dig Vennehaand at byde,

Og mest for ham mit Hjærtes Tak at yde,

Som hjem til sig mig lokkede og tvang:

Han stilled mig for Øje Luesværdet,

Hvormed vort Fald har Paradis omgærdet,

Og endte saa forvoven Styltegang

Paa Randen af de brede Fjældekløft er

;

Han splitted vældig med sit stærke Lyn

Det Mørke, der formaaede at skjule

Saa træsk og tæt Afgrundens dybe Hule,

At over den hengjøgled fagre Syn,

Som skuffende i Drømme mig forlysted;

Han hjem til sig mig lokkede og tvang:

Hans Guddomsrøst jeg hørte, naar jeg sang,

Jeg hørte den igjennem Vennemunde;

Han gav mig Kløgt og Lyst til saa at grunde

Paa Sagas Runer, at af dem jeg saa'

En Solekrans forunderlig sig vinde

Om Jesu Kristi høje Guddomstinde;

Han lærte mig at varsle og at spaa;

Ja, da jeg tog forfængelig hans Naade,

Han tugted mig, men tugtede med Maade

:

Med vældig Arm han bøjed stolte Sind,

Han smelted Isen i det kolde Hjærte,

Og jeg fornam det under bitter Smerte,

At til sit Tempel han det vied ind.

*

Da lærte Hjærtet under Tvivl og Strid

At føle Sorrig og at føle Glæde,

At føle, sukkende i lange Tid,

Hvor tungt det er, at ikke kunne græde.
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Gud, og takker ham i d

For alt dit Venskab i de ti.

Du færdedes, du led, du bad med

Du kfedtei ikke ved min Jamrru

O, store Gud ! luer var jeg dw og bli

kunde dog mit skrøbel

S tro af dig forl >>tt,

med en saadan Ven. fa, I ham l.

.

Du naadi fuld i Neden mig vel

O, kjure Ven l feg har ej Sølv <>,r Guld,

i ' Lirt du skatter kun det blanke Muld

;

Men hvad jeg liar. og h~ id du helst vil h i

r dig i ren til Løn:

min />

anden er mit Hjortes varme i

Til ham, som er fr d den samme:

\ n, som i dig han lagd

Maa lutret vorde til en kellir Flamme

Og skinne hos ham i al Evigk

Vi grnbled begge over Liveta l

Men om dei ing \i forligtea ej;

Der- Iskillig Vej

Udhigede fra kvalme Axelsl

1 efter ] i Ikevrimmel,

•.ill. In.:

len under Hjemmets Himmel;

jeg lur rondel i den en

1

1

;

•

il

Min Vej \..r KOCt, Og <!;

!t har fuldendt min I

•i.l til din da m
mene du 5kridt!

* *

; '.;. I I .it ( »je :

I !
.

At

I høje;
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Men derfor ej jeg dølger faste Tro

:

At, om du stirrer nok saa vist og længe,

Du Skyen ej formaar at gjennemtrænge,

Bag hvilken Gud i skjulte Lys mon bo.

Ja, end jeg vover det for vist at mene

:

At, om al Jordens vise sig forene,

Opsvinge sig mod Himlens lyse Bue,

Nedgrave sig i Jordens dunkle Stue, —
De aldrig dog i Klippens Agerren

Oppløje nogen Tid de vises Sten,

De komme dog ej til Magnetens Leje,

Som styrer Jorden paa sin lange Færd,

Ej til den Sol, om hvilken sig mon dreje

De lyse og de mørke Kloders Hær.

Til sidst jeg tror, at, om hver klegtig Aand

Gik villig frem i Herrens Ledebaand,

Blev sikkerlig langt højere hans Gang,

End nu hans Flugt; thi Herrens Arm er lang,

* *

Og naar vi staa paa Tankens Grænseskjel,

Sig for os løfter Troens høje Fjæld,

Hvorfra vi det i klare Spejl kan skue,

Som skimtes ej fra Kløgtens Myretue.

Dog, blandt de Urter, som saa yppig gro

I Paradisets nyoplukte Have,

Ej Indsigt, men den høje Sjælero,

Vurderes maa som Troens bedste Gave

:

*
* *

Det er en Blomst som evig kan bestaa,

Den stykkevise Indsigt skal forgaa.

Du saa', min "Ven, hvor smaalig sig min Aand

Udvikle lod af kolde Vinterbaand;

Du saa', at det med Vaarens lune Vinde

Blev lunere og lysere der inde;

Men at dog hid og did de Skyer droge

Og Solens varme Straaler let forjoge.

Apostlene paa hellig Pinsefest

Iførte blev med Kraften fra det høje;

I Pinseugen det sig maatte føje,

At jeg indviedes til Herrens Præst.
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Adskillige de Naadegaver erc.

Men skjænkes alle af den samme Aand:

Da Brodrene med paalagt hejre Haand

Af Herren skulde det med Suk begjære,

At Kjærligheds og Krafts og Sandheds Aand
Mi-kundelig paa mig neddale vilde.

Da aabnede sig Hjærtets Taarekilde.

Da sprængte Sjælen sine Fængselsbaand;

Og der jeg hørte Brodrene tilsammen

I Jesu Kristi Navn at rige: Amen!
Da blev det samme i mit Bry>t udtonet.

Og jeg mig folte med min Gud forsonet;

Da hadede jeg ud fra Axelstad,

ikkede, jeg higede, jeg bad.

Jeg vandred frem i blide Morgenstund

;

Men der jeg nærmed mig den kjære Grund.

Hvor Barnedagene hentlod - je,

gamle Fader end mon rolig bygge

med sin kjære, alderstegne Viv

I len-tirre trøstig paa det Liv, —
gjordes det mig trangere om Hjærte

Ved Mindet om den glade Barnetid.

Mindet om de sidste i
> S rte,

Ved Tanken om den store, t

S nå t r tit/i^, r,

rkttndredi r Hib 1

At /.

I S Sten

te hjem]

I).i jeg ion dunkle

'. Himlene at skue.

Den gamle I

P i

:

I

.

it blind' algt

It,

nu uden L alt

:

-Hvor er, o Død! din ]

M u.

Har givet S
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O, stander, Brødre, da som Klippeblokke

!

Og lader jer ej ryste, ja, ej rokke!

Udretter nittigen det Herrens Værk

!

Vel vidende, at ej forfængelig kan være

Den Gjerning, som er gjort i Gud og til hans Ære". 1

)

*
*

*

Nu Kirketaarnet løfted sig der oppe

Ved Grinebakken mellem Asketoppe,

*

Og hurtig svandt de dunkle Barneminder

For lyse Anelser af Manddomsfærd.

Saa mangt et Baand mig til den Kirke binder:

Det skjereste er, at jeg døbtes der,

Det stærkeste, at der jeg Gud skal tjene;

Hvor gamle Fader i de mange Dage

Gudfrygtig talte Herrens rene Ord,

Nu jeg skal tale til det aabne Hjærte,

Med Ordets Balsam lindre hver dets Smerte,

Velsigne Folket fra det høje Kor;

Og hvad jeg taler under hvalvte Bue,

Og hvad jeg taler i den lave Stue,

Mig selv kan røre og med Kraft husvale;

Thi hvad jeg dér skal ved Guds Naade tale,

Er ikke mit, men Herrens eget Ord.

*

O, det er kvægende, min Ven! at vide

Et Ord, hvorpaa man selv kan sikkert lide

Og ingen Tanke er saa trøsterig

Som den, at ej uvis, forfængelig

Vor Gjerning er, thi den er Herrens egen.

Naar mellem Torne og paa Sten og Vej

Det tykkes os, vi Sædekornet spilde,

Naar anden Høst af Øjet skues ej,

End Had og Spot, da staar det sig kun ilde

Med den, der ej sin Tales Sandhed tror

;

Og hvem kan tro paa sine egne Ord?
Men vi, som tro, vi aldrig kan forsage,

Vi sukke kan, men aldrig daarlig klage

;

Thi udi Troen vi saa vist det véd,

At Kristus sørger for sin Menighed.

') 1. Kor. 15. 55.
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O, gid det Mod, den Fred, som strømmed ind

Med denne Vi>hed udi Sjæl og Sind,

ed din Vandrings Maal maa dig opfylde!

Far vel, min Ven! og tro, min stille Tanke

Dig følge vil, hvor end du monne vanke!

M d tit jeg Og vil knæle for den hoje

Med Bon, at han oplade vil dit Øje,

jennem Kri>ti ri

Du klarlig ser hans høje Guddon^pr

O, da blev du en Jesn Kristi K.empe.

Som kunde med din Tordenrøst neddæmpe

Det hæse Skrig af tasend usle Dværge,

Som mene, deres Mnldvarpsknd er Bjærge,

I >g, loftede
i

' :ie. hele

Alt. hvad de ej fra Dværgebakken

73. Til Po vel Dons.

(.8.1.)

. i rOptrin a{ Norners (. C ; [8ll.

len er underskreven: Udby Praestegaard , den 8de September.]

tL] vemodsfuldt paa Mordens Kæmpegr
Ilen^tirrtT lang"er det opladte t*je;

Thi der <1<* vilde Nordenvinde tav,

Den gyldne Sol rremstraaled i det he

Derinr og hum, som styrede min Sang

Om Kæmpelivets stærke Undergang

Til Jesu Pris, uskrømtet rak jeg yder.

Hvad er vel Styrke, naar til Mord og Vold,

Til blodig Hævn den Manden fræk mi>;

En giftig Spir«- til en Kæmpeold,
II. n et Kuld rig Belial udruger,

i

i hint, der rased i den unge lul

l igt Jætterlokken, der ved I
i<l

Nedkaldte Syndflods Vande over Jorden.
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Men naar jeg ser den rædde Niddingæt
Udmarvet sig omslæbe nu paa Jorden,

Da gjærne vil jeg den forfærde ret

Med Tordenrøsten fra det gamle Norden:
Til Kristnes Skam, om Hedningfolkets Mod
Til kjæk i Kamp at vove Liv og Blod
Skal dønne hult min Sang i Døgnets Øre.

De stolte Kæmper, som med Blod og Lig,

Og hine, som i Babels fjærne Dale
Med Kalk og Stene vilde mure sig

Fra Jorden op til Himlens høje Sale,

Paa Daarebrevet trykte Daaresegl;

Men godt det var, om i det Daarespejl

Vort Aasyn vi alvorligen beskued.

Athen og Rom af jordisk Kløgt og Vid
En Stige vilde sig til Himlen lave,

Vor Alders kloge sanke op med Flid

Dens brudte Stumper i de sjunkne Grave;

De møre Trin, som under hine brast,

Skal ved et Jærtegn laves saa i Hast,

At i al Evighed de kunne holde.

De Daarer ham ej tro vil paa sit Ord,

Som ene kan og vil dem Sandhed sige:

At ikkun den, der selv nedsteg til Jord,

Kan selv igjen til Himlene opstige.

Forgjæves vidner den fremfarne Tid:

De raske tømre sig af Kløgt og Vid
En Stige ned til Afgrunds mørke Huler.

Naar Obelisken fra Ægypti Land
I Rom de se med Korset paa sin Tinde,

Da mene de, at kristen Uforstand

Vanheldet har det prude Oldtidsminde
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De ej forstaa, at Korsets ene Trin

Oplofter hojere fra Jord vort Sind.

End alle Kunsternes udhugne Trapper.

Fra Island jeg en Bavtasten har bragt.

Som rejstes over store Helteslægter.

Og Runerne med Flid jeg har udlagt,

Men Korset lofter jeg saa hojt jeg mægter:

Det knejse skal i Nordens vilde Egn
Som Jesu Kristi >tore Sejerstegn:

Han vandt i Nord, og han hos mig har vundet.

Nu staar den rejst, den Sten med Korset
|

Men hvilket Navn skal jeg paa Foden tegne?

Tilegne kan jeg den kun saare faa,

Thi ikkun faa den hel sig vil tilegne;

Dog, mens jeg grunder, kommer jeg i Hu,

At blandt de faa unægteligst er du.

Navnet selv i Stenen sig indrister.

Du ej dig skammer ved, for Herren Krist

Og for hans Kors med ydmygt Suk at knæle;

Du elsker Nord, det véd jeg ogsaa vist,

1 >_ hører gjærne Oldtids Kæmpemæl
Du, fra den første Urne, du mig
Min Ven har t, som kun -

du h« I min Sorrig som min {
>

S la rak, min Ven, for trende A
I hvilke du mig kjærlig gik v< le!

< )lien, du gød i mine Saar,

rn.\ du feeldte ved min K

hvert et Suk og hver anda gi . Bøn

Til Faderen 'og ha rne S m,
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O, ogsaa du har bedet Hjælpen ned

Fra den treenige udi det høje,

Saa Aanden nu sig røre kan i Fred,

Saa Taaren mig kan stande klar i Øje;

Den er der, dybt bevæget er min Aand,

Jeg tavs dig rækker trofast Broderhaand,

Og bedende til Gud sig Øjet løfter.

74. Strandbakken ved Egelykke.

[Minde fra 1807.]

(1811).

[Saga, Nyaarsgave for 1812, S. 53-58. — Dette og de tre følgende

Digte betegnes dér som „Minder og Sagakvad" fra 1807, de næste

to (her Nr. 78-79) som saadanne fra 1808. De foreligge dog alle

der i en Omarbejdelse fra 181 1. Det gjælder særlig om dem, hvad

der siges i Fortalen til Saga: „De fleste Smaadigte ere fra Klæd-

ningens Side ny . . . Alle henhøre de til mit indvortes Livs sande

Historie og knytte sig hist og her til mine udvortes Forholde

;

men jeg tror dog nogenlunde at have undgaaet den Klippe, at

lade det udvortes spille nogen egen Rolle; og mit indvortes er det

jo netop, de Læsere, for hvilke jeg skriver, ønske at kjende". —
Af dette første Digt i Rækken haves endnu tre ældre Former i

Forfatterens Haandskrift, af det andet én saadan; og det ses deraf,

at disse Digte i deres trykte Skikkelse ere stærkt omarbejdede

og udvidede].

-Tlerlig mangfoldige Syn
Ud over spejlklare Flade!

Turø og Taasing og Fyn
Skuer jeg her fra mit Stade

;

Bag mig den venlige Gaard
Med sine Mure saa hvide,

Kranset af Skovene, staar

Lun under Bakkernes Side,

Lys mod det bølgende Hav.
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Mellem de Lande saa skjønne

Flyder det rolige Vand.

Dejlig sig Øerne grønne

Løfte i blaalige Strand.

Træerne stand*

lene tie saa kv

Dog monne Smaabølger trille,

Afbilde Tidernes Færd,

O, her er dejligt at være!

Det jeg saa mangen en Stund

Fandt hos de Bølger saa kj«

Her. som Og hisset i Lund.

Rundt i de Eng Sk

Rundt om paa Høj og i Dal,

Her over trillende Vove,

1 li-t udi I [øjeloftssal.

Mille og rørlige Blomm«
\'u.\ trindt og

Voxe i Yinter og Sommer
Rundt paa den Liflige Ret.

Ak! men de vise j<
i
-ige:

er Blomn Duft,

g monne ind

S ibt i <l-
in krydrede l ift.

sne

I lette mon -i.

er en Daare og n

med de vise tilsi

er Blommernes

Død er i krydrede I uft,

Alt udi tredie Sommer
Irer y gfuld

;

Mellem de liflige Blomm<
> mit 11

22'
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Sært, at endnu mig for Øje

Solen nedglider i Hav,

At den ej hist fra det høje

Straalende ser paa min Grav!

Dog, du, som bygger der oppe
Højt over Stjærnernes Toppe!
Dig være Ære og Pris!

Tak, for du saared mit Hjærte!

Tak, for du sendte mig Smerte!

Tak! thi du gjorde mig vis.

Tykt udi Slør var indhyllet

For mig din hellige Bog,

Og, af Sirener fortryllet,

Drømte jeg Daare mig klog.

Dumt og forblindet mit Øje,

Saa' ikke Glimt fra det høje

Lyse i Skjaldenes Kvad;
Vittighed, Klogskab og Kulde
Tyktes mig Venner saa hulde,

Med dem jeg vandred saa glad.

Klogskaben kaldte jeg Dyder,

Kulden jeg nævnede Ro,

Spotted med Savn som med Lyder,

Sorg jeg som Svaghed belo.

Tungen jeg voved at røre

Kjæk i det hellige Hus,

Kildred det kløende Øre,

Saaede Avner i Grus.

Naadig lod Gud sig forbarme

Over mig usle og arme:

Han mig det lærte ved Smerte,

At jeg dog havde et Hjærte,
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1

At jeg til Klogskab og Vid
Satte som Daare min Lid.

Aanden oplukked sit Øje,

Saa' sig paa Afgrundens Kant.

Stirred saa fast og saa nøje

Rundt om en Frelse *) og fandt —
Fandt, hvor det faldt,

Gud overalt

:

Fandt ham i Digteren> Sang,

Fandt ham i Vismandens i hrd,

Fandt ham i Myter fra Nord,

Fandt ham i Tidernes Gang
Synligst og vissest den '

Fandt ham i Bøgernes B

Stedse den sukker og trænges

Og med al Skabningen læng

er den herlige Stund.

Da sine Døtre og Sønner

Herren med Frihed belønner,

Da vi med Hjærte og Mund
Sjunge: o Faderl du kjærel

Evig hos dig vil vi

S i monne sukke i Baand,

monne i min Aand ;

Nu den dog mægter at kæmp
en i Sind at neddæra

Bære de jordisis S n.

Mægter, — ak ja, naar jeg kunde

Slid tnd, som mig bunde,

>m her udi l\

Ene med < hid i rtv!

')[..:
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Ak! men jeg stedes i Vaande,
Naar ej den susende Vind
Køler den koglende Aande,
Før den omvifter min Kind,

Da er der Fare paa Færde;
Men jeg vil Barmen omgærde
Dybt udi Norden med Is,

Kjæk vil jeg røre min Tunge
Og mellem Fjælde udsjunge

Asers og Kæmpernes Pris.

Solen er gangen til Hvile,

Stjærnerne lyse paa 0,

Nu vil jeg gaa, jeg vil ile

Rask over Land, over Sø.

Hisset fra Østen

Hører jeg Røsten:

Faderen kalder sin Søn;

Hviskende Stemme
Kan jeg fornemme:

Moderen kalder i Løn.

Du Have! du nyfødte spæde!
Du strækker med barnlig Glæde
Som Arme de Blomster mod mig;
Saa tit ved dit Kys jeg har smilet,

Saa tit i din Favn jeg har hvilet,

Og dog — dog forlader jeg dig!

Men græd ikke, Barn, thi jeg lover,

At komme igjen, før du sover,

Og sige dig kjærlig god Nat!
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75. M a r i b o.

[Minde fra 1807.]

(1S11).

-66.]

JTlist med brede Aftenskygg

Fruens kjære Bolig staar;

Der i Fred de dpde I

Paa den stille Kiri rd.

Mangen én, som nu sig dølg

[ndelukt i snævre Rum,
Blev, som jeg, paa V \t lens 1

1

l nderligen tumlet om.

Tit jeg intet bedr«-

Himlens Gud at bede om.

End for Legemet en Kisl

Og for Sjælen naadig Dom.
I ettere rte

ler I bagens rask rd

;

forfulgte mig min Si

r.

I len til Kirken \ i

arden er en hel

l >]i til 1 lerrens 1 li

Mellem sjunkne I >

Taarnet sig med højen 'I

rn I l anken stt

Mod < ruds høje 1 limmel

Daarer! 1

rrindt i Mark, i Lun

Til de trætte, døde Ben!
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Har I da slet ingen Længsel
Efter slig en Bavtasten?

Eders nøgne Støtter tale

Kun om Støvet i sin Dvale;

Kirketaarne kraftig mæle
Om udødelige Sjæle.

Støtten mæler bange Ord:

Han sig hviler nu her under;

Taarnet siger: han opfor,

Kun hans Støv i Jorden blunder.

Ak, jeg véd det, naar med kunstig Haand
Lyse, smukke, pyntelige Grave
I oprejse rundt i Mark og Have,
Hus I bygge da til eders Aand:
Eders Sjæle i de døde Kroppe
Bygge vil i Graven, som paa Jord,

De har intet Fædreland der oppe,

Ingen Tro paa Herren, som opfor,

Sine Brødre Huset at berede,

Som i Haab de stunde til her nede.

Derfor stræbe I med saadan Flid,

Som Ægypterne i gammel Tid,

At forgylde eders Orme-Hytte.

Noget vidner i jert arme Sind,

At, hvis Sjælen nødes til at flytte,

Ganger hist den ej til Gammen ind.

Men, hvorledes? hvor er det, jeg staar?

Er ved Kirken ingen Kirkegaard?
Gaaseflok! imens du er i Live,

Dine Fjedre Tiderne beskrive,

Stærkere og mere sanddru, end,

Naar enhver af dem er blevet Pen:
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Kirkegaarden først maa ligge ode,

Forend du kan sjunge over dø<;

Kirken selv maa med sit Alter ra

Førend Gaarden med de kristn«

Vorder Fælled for en Gaaseflok.

Rave? ja, du Stiftets Hoved-Kirke
Ret og fuldt afbilder Tiden- Færd;

Thi dit Fald du tykkes vis og n; 1

Hisset staar af Huset end en Skygge,

r Marie vilde bo og I

Hør du mig, du gamle K irmur,

Fromme Værk i jammerfulde Dage!

Bag dig Kirken var et Fangebur,

Derfor ej jeg kalder dig tilbage;

Dog ej heller er jeg daarlig nok

Til, mit Raab med Skrig at blån

Som i Søvn og Blindhed dig forbande.

Det begriber ej den dorske Flok:

At mod Øxer og mod hvasse Sværde
Du om Kirken var et dyj

i. til Herrens Time kom.

Til den Time, da hans Helligdom

I hans Tjenere saa nogenlm
Au - og udrenses kunde.

S mdt det er, den nu hel ren,

• dningben;

Men for levende saa vel som døde

ia de grønne V
I. Ir.

Daglig Kirken hælder til ^it Fald;

Renses ej, men nu den skal.

M -'i e 1. at Ag det høje <
i

Mere Nød, der
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Hvad er dette vel for Sprinkelværker?

Hvad vil disse Blomsterbede her?

Ak, nu først jeg eders Attraa mærker:
Gamle Kirke tyktes jer for nær;

Derfor mente I, det var det bedste,

Jer mod den med Jærnet at befæste;

For at dæmpe Frygten i jert Sind

Lod I Stakler jer det bilde ind,

Hvad i Angesten I ønsked mer end gjærne:

At ej Sjælen ud af raadden Hjærne
Fare skulde; men I vidste nok,

At der nede kun maa lugte ilde;

Derfor Stanken med en Rosenstok

Og med Tusendfryd I vil formilde.

Hvad er det? der ligger jo en Sten,

Flad og ristet paa sin gammeldags!

Han, som ejer disse trætte Ben,

Har nok været af et andet Slags.

Længe har den ikke ligget dér;

Mon jeg kan i Skumringen mig stave

Til den gjæves Navn, som lod sig her

Paa den gamle Kristen-Vis begrave?

Diderik — min Gud! saa er det dig!

Gamle Blicher! saa er her dit Lig?

Nu jeg mindes det: paa Klerkemøde
Med din gamle Kristendom du døde.

Ak! saa mangt bortsovet Minde

Monne nu i Hu mig rinde:

Gamle Ven! du er hos Gud,

Hvem du tjente tro her neden;

Men hvordan mon det ser ud,

Hvor du byggede forleden?
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Snart skal ( runslev Kirke staa

For mig, som i gamle Dage.

Sært i Verden det mon gaa

!

Naar jeg tænker mig tilbage

Kun lidt mer end tvende Aar:

Hver Gang jeg den Kirke skued,

Kirken med sin Præstegaard,

Hjeertet banked. Øjet lued;

Nu j«^r skal for Øje faa

Samme Syn fra samme Ha\

Og nu skal den Kirke staa,

1 en anden mellem ( ira-.

n 1 .ængsel er i Sind.

en Rødme er paa Kind.

[ngen 1 \>t til did at flyve,

Si et mig paa Sin-

Tykkes ubevidst og sært,

Hvorfor i den unge Alder

Det; 3 <1 var hul:" saa kjært

Var det dig, hensovne Ven,

Ene, som mig drog der hen?

S ar mig, Hjærte! du maa dømm<
Ak. men du i tunge Drømme
Har ve] dine i g'lemt,

Eller og saa ve] dem gjemt,

At du end dem ej kan tinde

Kjære, halvforglemte Mind«

Vil du vaagne nu igjen?

1 [vorfor mon
l ) nkle Skikkelse! hvi -

i du frem? hvi flygter du?

1 [vor i Verden mon du

Mon jeg m<T dig skal li

Mens vi r I limlens 1

1
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Da mig Verdens Strøm henrev,

Hjærtet til en Stodder blev;

Meget Gud mig gav tilbage,

Der han gav mig Jesu Tro;

Kan maaske og Fremtids Dage
Give Hjærtet Fryd og Ro?

Dog, jeg sværmer som en Daare,

Hjærtet gjøres mig saa blødt;

Her ej hjælper Suk og Taare,

Lad det døde være dødt!

Mellem Kæmper som en Kæmpe
Jeg med Gud vil vandre frem,

Hovedbrud skal Længslen dæmpe,

Til en Gang jeg kommer hjem.

76. Gunslev Have.

[Minde fra 1807.]

(1811.)

[Saga, Nyaarsgave for 18 12, S. 66—67.]

Underlig det sig mon føje,

Hel uventet staar jeg her,

Rundt omkring mig staa for Øje

Kjendte Skikkelser saa nær;

Alt vil gamle Minder vække,

Samme Lund og samme Hække,

Samme Torne for mig staa,

Samme Roser hos mig gaa.
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Har de Aar jeg lagt tilbage?

Var jeg udi Verdens Strøm?

Eller gik kun nogle Dage?
Var det hele kun en Drøm?
Der er Stuen, mon der inde

Ogsaa Provsten 1

)
jeg kan find

Jeg jo véd det, han er død.

V igen var jeg, nu jeg drømmer,

Og at vaagne bedst sig sømmer,

Skjønt min Drøm er saare S

Dog, til Drøm kan ingen regne,

At de Roser hos mig gaa.

In^ren tør jeg mig tilegne;

Venlig dog jeg

Paa dem alle som Venini.

i denne Kreds jeg ble\

Gladere jeg havde le\

Derfor dog jeg klager ej;

Mindre tabte n(\ vandt.

I hi min Gud igjen jeg fandt
1

' a den tornefulde V
t fra K< ser, mellem Tjør

End jeg styre maa min Gang,

Mellem Valens sultne Øri
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35^ 77- Vordingborg. 1811.

77. Vordingborg.
[Minde fra 1807.]

(1811.)

[Saga, Nyaarsgave for 1812, S. 67—70.]

JDag Gravene hist og de nedbrudte Mure
Der klingede fordum Basuner og Lure,

Der knejsede Borgen saa højt under Sky
Og sendte saa vidt over Lande sit Ry;
Naar Vikinger finge dens Taarne at skue,

Begyndte de saare i Hugen at grue,

Og Snækken sig bøjed fra Valdemars Borg.

Nu stander kun Taarnet saa ene, saa øde,

En frygtelig Bavtasten over de døde;

Berøvet din Slægt og din Højeloftssal,

Med Undergang truer du Dværgen i Dal;

Men spar ham, thi Hovedet ikke du rammer,

Som voved med Nødde, med Øxe og Hammer
At øde den gamle Kong Valdemars Borg.

Hist Græsset opvoxer i snorlige Rade,

Der voxte og rørte sig Kæmper i Plade;

Hvor Valdemar lystede evig at bo,

Der Nælder i Højeloftssalene gro;

Hvor Fyrster for Dannemarks Konning indstedtes,

HvorDannemark skjalv, og hvorDannemarkglædtes,—
Der tygges nu Drøv af umælende Ko.

Vanartede Afkom! fordærvede Æt!
Naar vil du standse ugudelig Vold

Paa den herlige Old?
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Mener du vel. du kan 1 i a stjæle,

Naar du omstyrter de Vidner, som mæle
Højt om den hengangne, daadfulde Tid?

Tie da vel hine mægtige Blok'

Som i din Kraft du ej mægter at rokke?

I r vel Borgens den knejsende Bakke,

Om du end Stenene kunde ophakl

Naar du beplanter Kong Valdemars Hal

Rundt med Kartofler og Kaal,

Har da ej Sagaen Tunge og M ud?

Tunge til visse den har, og den skal

Mæle om dem, som har Daad<

Made om dem, som bar Værket i -t:

Den skal beskæmme, og den skal berømme,
Alt skal <\<-n prøve og veje og dømme;
Gruer du ikke for Sagaens Dom?

Vanartede Slægt!

Irenes Præk du nedbryd«

•k du og »potter med Fædrenes I .

Med deres I >yd< med deres I

. du mener, bar Slægterne Levet,

I terfor, du mener er I taaden
' —

1 i >r at du Bugen kan n R

A.gt

!

I >et et med Ro som med I

i len til nogen bl

S : i den opsøgte •,
' r<\

Tr< • mine ( »rd !

Vil du dig ikk( ir«-.

i n r du ilde Ire

Ydmj g i I- ir- —
Ej Selv i ' i : kal du fil

Koen, din kjære Venin ;
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Saga skal mane dig op,

Stille dit Aadsel til Skue:

Aadsel af mæskede Krop;

Slægter skal se det og grue.

Benraden din skal forfærde

Unge og gamle paa Jord,

Af den skal bygges et Gærde
Gærdet om Kirken i Nord.

78. Laaland.

[Minde fra 1808.]

(1811.)

[Saga, Nyaarsgave for 1812, S. 70— 74.
|

Underligt er det at flytte,

Sært, at jeg flytter saa glad:

Blomstrende Ø 1
) skal jeg bytte

Nu med den taagede Stad;

Bort fra de blommede Enge,

Hvor jeg har hvilet for længe,

Sneg jeg i Mørket mig nu;

Hen til de Mure saa kolde

Inden for knejsende Volde

Stander mit Sind og min Hu.

Pyt nu, I engelske Snækker
Med jeres pralende Dækker!

Stolte I ligge paa Sø,

Dog kan fra og til

Listig vi sætte vor Kaas.

l

) [o: Langeland; Vejen der fra til Sæland lagdes da om ad

Laaland.]



.

Gabene ere for store,

Portene ere for smaa,

Smække I Porten i Laas,

Har vi ved Siden en Laage.

Eder at narre forstaa

Mesterlig Ulkene vore,

Ulke med begede Broge.

Engelland! vide maa du,

/. har Nonner endnu.

Kommer. 1 Sønner af E
I ystig jeg nu vil fortælle

Eder en Saga til Skjæmt,

Som I nok længe har glemt.

Vidste de Grise,

Hvad Ormene spise,

Fik de at vide,

1 1 vad Ornen maa lide, —
Vist de begyndte

I rygtig at grynte,

Bed ikke smaat. —
I >et var den Vise,

Regnar en I rang

< >r • GrT

I tøende

Visen tik Ella at høi

Rimene
;

odt

Klang i det

( J-rov var og Visen i
( >rd.

( r: m en Vise fra

( hild • g de grønnest

Maatte en Stj mper han Loi

i.
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Som skulde fare og spejde,

Snakke om Fred midt i Fejde;

Bod i de fagreste Ord
Sendte han Drotter i Nord.

Sigurd og Hvidsærk tilsammen

Legede Skaktavl med Gammen;
Bjørn med Spyd udi Haand
Saa' paa den Leg over Borde;

Ivar hin benløse sad,

Ej er det sagt, hvad han gjorde.

Svenden sit Ærende røgted

Stammende kun, thi han frygted.

Bjørn om Spydet saa fast

Knuged sin Haand, at det brast;

Hvidsærk han legede Skak,

Saa Blodet af Neglene sprak;

Sigurd med Ormen i Øje

Mærked det ikke saa nøje,

At han for Negle skar Kjød;

Ivar udspurgte hel stille

Alt, hvad som vide han vilde,

Skifted dog mangen Gang Lød.

Brødrene vilde sig svale

Brat i den Sendemands Blod;

Ivar kun hørtes at tale

Sagte om Fred og om Bod.

Brødrene stilled han knap

Med sin veltalende Tunge;

Master Oldjackson dog slap,

Slap uforskyldt som den unge.

Sigurd og Hvidsærk og Bjørn

Hed og strede og tabte;
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Ivar han lænted og skabte

Konningen om til en Ørn

:

Ribben han vidste at tvil

Til sig at brede som Yin.

Engelland, mærk paa min Tale!

Regnars den benløse Son.

Som ej kan haste og prale,

Saadan en kostelig Løn
Én Gang endnu dig kan g

Én <iang endnu kan du bli

.

id du har ærlig fortjent.

A ham til Oni udspændt
Lungen, som længe har hivet,

Han dig uddrager af Livet,

Og i din Ørnegestalt

Strør han sit nordiske Salt.

Spot ham ej, for han er sen I

Spot ej hans Krøblingeben!

r i Slag sig lod

Vandt sig dog S

79. Kjobenhavn.

M &.]

....

i Ltter kom
\

l 'ende A.ar har ra i i

rd • endnu fler.
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Nogle ere i det Tal,

Som kun silde glemmes skal;

Alle Dage have Nætter,

Disse Dage havde tre,

Som man ej saa snart forgjætter,

Hist er deres Spor at se. *)

Ranke Gran med gyldne Top
Groed fordum herlig op

Af et muret Klippestykke;

Nu den ligger dulgt i Grus

Rundt om Herrens brændte Hus,

Aske blev dens Gyldensmykke.

Til at gro i Granens Sted,

Strøet er en anden Sæd
I dens Aske og i Grus

Af det brændte Herrens Hus;

Sæden var den klare Ild,

Træet bliver vist det samme,

Og dets Top skal vorde Flamme,

Den skal blusse rød og vild,

Til den naar de høje Taarne,

Som til Sone er udkaarne,

Bag det brede Vesterhav.

Dog endnu i Kirkens Læ
Ej opgroet er det Træ;

Mørk og nøgen staar vor Frue,

Hendes Pragt og hendes Hus
Ødtes af den vilde Lue,

Sørgende hun staar i Grus.

Saa mon og ved Siden stande

Hendes gamle, vakre Grande,

Nikolaj, som før i Sky
Løftede saa kjæk sin Isse.

b [o: Kjøbenhavns Bombardement 2den—5te Sept. 1807.
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Absalons du kjære By!

Dit Forlis er stort til visse!

Dine Helgene ej mer
Levende du hos dig ^er:

Nikolaus ej beskytter

Længer nu din Sømandsflok;

Kvinden i de lave Hytter

V -d sin Naal og ved sin Rok.

Dine Mø'r og Fngersvende

Har ej længer Tro-t af hen

Deres Moder, deres Frue.

Du maa sørge, du maa gru

Men du spotter og du ler.

Ej du horer, ej du ser

:

Xikolaus, vred i Sind.

Vilde dig ej mer beskytte,

Han din Flaade vied ind

Til at vorde Fjendebytte;

ler du din Frue staa

mge nøgen udi I rruset,

Sikkerlig vil og forgaa,

\ [vad du haver kjært i 1 Eus

Dog, hvordan? forgaa? forgik

t

Er jeg vorden Katolik,

Eller har jeg 1 yst at prime,

lidt stadselig at rime

Trinitatis m<\ -

Maa ej hvert t 1 [elgenhus

i

, erne - nke i sit < rms,

Naar kun det vi har

Visselig det er min I

• i
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Ogsaa jeg det maatte friste,

Mine Helgene at miste,

Og dog finder Hjærtet Ro,

Naar det sig kun trygt forlader

Paa den herlige Gud Fader,

Paa hans Søn og Helligaand

I Treenighedens Baand.

Helgene har ingen Styrke,

Derfor ej man dem skal dyrke

;

Men hvis troende vi knæle

For vor Gud, de fromme Sjæle

Maa os vorde dyrebare,

Og den store Helgenskare,

Som gaar ind, og som gaar ud

Salig, evig hos vor Gud,

Som sig nejer for hans Stol,

Maa vi mindes, maa vi ære;

Er os kjær den lyse Sol,

Maa og Straalerne det være.

Axelstad! det mærke du:

Hvis til Himlen stod din Hu,

Havde alt sig rejst af Grus

Herrens og din Helgens Hus —
Havde du din stolte Flaade

End at skue og at raade.

Knæl i Helliggejstes Kirke

For Højaltret ydmyg ned!

Bed den Helligaand at virke

I dig Tro og Kjærlighed!

Da vor Frue skal af Gruset

Snarlig se sit Hus opstaa,

Lykken ej fra dig og Huset

Med Velsignelsen skal gaa.

Hellige Trefoldighed!

I dit Hus der vil jeg bede
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Held til mig i Stovet ned;

Over Huset 1
) vil jeg le

Efter dine dunkle Spor

I det stolte, gamle Xord

:

Har og Jafnhar. Tridie,

Asaodin, Vile, Ve,

Urd og Skuld og Verande,

Alt hvad som er ét i tre

Skal mig om din Løndom minde,

Skal mit lljærte til dig binde.

Adam jeg i Odin ser,

r han som en Gud sig ter;

Udi Freja jeg vor Frue,

Og i Frej vil Kristus skue;

Thi om begge er det sagt,

At de eje Lyst og Magt
Til at løse os af Trængsel,

Til at stille al vor Længsel.

Ét dog aldrig glemmer j<

At som Frej har Kristus ej

Givet bort sit g< i le Sværd,

( mier ej for Surturs 1 lær;

j
mod ham sin Død har fundet,

Kristus ham har overvund

da Kløgt og giv da M
Til at maii'- op af Jorden

Irasil med store R
Guderne fira gamle Nord«

". Byen h<

Ak. jeg har mig nu der inde

skriftsam] pstillet
i



360 So. Havet. 1811.

Ingen kjærlig Ungdomsven,
Endnu mindre en Veninde.

Kun i gamle Pergamenter,

Kun i Grublen og i Sang

Jeg mig Trøst og Glæde venter;

Sukke vil jeg mangen Gang,

Hjærtet har saa dybe Længsler.

Styrk, o Gud! den gamle Skrift,

Saa at fast den Aanden fængsler!

Ak, men naar om Nords Bedrift

Jeg ej mere har at tale,

Hvad skal da mig vel husvale?

Ak! naar jeg har sjunget ud,

Frels mig da, o, hjælp mig, Gud!

80. Havet.

(1811.)

[Saga, Nyaarsgave for 1812, S. 142—48. Bevarede Rester af For-

fatterens Haandskrift vise, at dette Digt oprindelig udgjorde en Del

af Digtet Nr. 74 her foran i Omarbejdelsen fra 181 1.]

il av, naar du syder og bruser,

Og naar dig rifler og kruser

Sagtelig viftende Vind,

Skjalden dig elsker saa saare;

Vove og rullende Baare

Tale saa kløgtig til Sind,

Atbilde Tidernes Færd,

Derfor har Skjalden dig kjær
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Sol sig bag Sky monne dolge,

Stormene modes med Brag,

Og paa den brusende Bolge

Skibene splintres til Vrag;

Egene knage og knækkes,

Alle Smaafugle forskrækk

Skjul- lybt udi Skov.

Sørgelig skride de D tl .

I
l ige som Nætter i ( rru,

S i kommer Solen til

Bølgerne bruse endnu;

Men over Søen saa \\^\

Og over kullede Stod

Lystelig Fuglene sjunge;

Bølgerne lyde paa Sang,

Hæmme den ilende Gang,

1 ytte Og hviske og spille.

Nu ganger Solen i Bad,

S kgtelig Voverne trill«*

Over den bolde i Rad

;

Ej dog de mægte al taale

Blussende, brændende Straale;

Midt i den Lystig« I i ins,

l foder den fagreste ( rlans,

Blaalige I \^\ monne blegne,

I torske og matt ne,

tom l

Sol at usynlige 1 [aand

Lukkes i Kammeret Lnd<

tamme af Baand

l øses de susende Vin

Atter det stormer pa

-..m faarne sig i'



362 8o. Havet. 1811.

Mens det paa blomstrende

Knager i Egenes Kløfte,

Fuglene tie saa kvær,

Men deres Time er nær.

Han, som de susende Vinde

Mægter at løse og binde,

Svøber sin Engel i Blæst,

Lader paa Stormenes Hest

Ham i det dybe nedride,

Han med sin hellige Stav

Rører det stinkende Hav,

Giver det Lægedomskræfter.

Saa har det gaaet, saa maa det gaa:

Gaaet saa længe, som Verden har staaet,

Gaa end saa længe, som Verden skal staa.

Altid, man siger jo, Verden har staaet,

Altid, man siger jo, Verden skal staa?

Altid — men førend al Tid?

Svar mig, Fornuft! — og derefter?

Tavs du dig piner. Giv Bibelen hid!

Røres skal Himmelens Kræfter,

Røres endnu, som de rørtes en Gang,

Silde, som aarle, da Stjærnerne sang,

Da af de Ting, som ej vare til Syne,

Synlige Verden af Ordet udsprang.

Som det fra Øst og til Vest monne lyne,

Saa skal fremskinne den Aandernes Sol:

Menneskens Søn paa sin Herligheds Stol.

Da have Bølgerne været saa stille,

Ret som paa Noes og Syndflodens Dag,

Haft deres Lyst af at hviske, at trille,

Favnes og raadne alt efter Behag.

Derfor Vandbølgerne og skulle bruse,

Som de ej brused i løbende Tid,



So. Savet. 1811. 363

Falde maa Solens og Stjærnernes Ji

Striden er stor: Elementernes Strid.

Guld ! du maa bukke, nu hedder det : smelt

!

Rul dig nu sammen, du Himmelens Telt!

Tiden sig selv haver underlig jordet.

Levende synlig er nu ikkun Or

Hvad ej er hans, maa evind

Pines og do i den svovlede S

Hor det, elendige < >ld

Med dine stinkende Vand.-!

At du maa node> at sar

Doden er Syndernes Sold:

Ørnene altid sig flokke

Dér, hvor dem Aadslerne lokke,

Det haver Sandheden sagt.

Gud det alene maa vide,

Om han, langmodig i i lu,

I ader sin Engel endnu

Én ( rang i I >ybet nedrid

( )g med den hellige Stav

Rjøre det stinkende 1 lav,

( rive det I \ edoms Kræfter,

Eller om I lagenes Maa!

Fyldes med dig og din Skaal.

lagen det undtes at kjende

Timen, naar I lagene ende:

Stjærnerne med deres l timle

Alle med Bulder forg;

Tidernes Skarer henvrimle,

F( \t deres I lommer at sfc

Det os dog I ra et kan
I

Naar sig dets •. • S ift,

Skyder i Blade med Kraft,

Nær monne Sommeren
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Old ! under Tidernes Løb
Mage i Salg og i Kjøb
Ej siden Noa du finder:

Vidt udi Hytte og Hal

Kjøber og byder du fal

Fædreland, Dyder og Kvinder;

Alt som den værste paa Jord

Ogsaa du tager til Ægte,
Lader dig tage til Ægte
Baade i Blodskam og Hor;

Daglig du drikker dig fuld

Baade af Gift og af Guld,

Ret som du følte og vidste,

Dagene vare de sidste;

Vid det, at medens du sover,

Mener, du sover i Fred,

Pinen mon falde dig over,

Førend af Fare du véd!

Saa man paa Syndflodens Dag
Leved i Lyst og i Mag;
Saaledes skal, som os Ordet mon lære,

Menneskens Søns Tilkommeise være.

Mærk disse Ord! de er ej mine egne,

Jeg dig advarer paa Himmelens Vegne.

Vove! du triller endnu,

Kalder mig kraftig i Hu:
Hver, som sig rører i Live,

Ogsaa maa Kredsen beskrive

Tæt mellem Vugge og Grav.

Naar vi til Verden mon komme,
I os en Verden fremstaar;

Naar vore Timer er omme,
I os en Verden forgaar.
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Smerter os rense og ryste.

Kjærlighed sjunger saa sødt;

Xaar vi ved Muld os forly-

Da er det aandige dødt.

Gid vi da maatte os røre

Saa i den løbende Tid,

At naar vi Varselet høre

Fra Elementernes Strid.

Ej vi som Voverne trille.

Stinke som raadnemb- I

Men fra det dybe og stille

Sjunge os, Fader! til dig"!

81. Udby Have.

e8ii.

hi, S. 108

1 Lave! du som vidt dig bre

Rundt om gamle i

'

rd!

tiligen du mig hjemled

I Le skjønne Barneaar.

I lette Vildnis, dis» i
i

r trang

I >a jeg \ar en lille 1 hrei .

I

I

. end maatte for ra

I
)•

1 I erder tykkes høj<

i b jeg i din grønne

S •.' til 1 [imlen, grunded pa

1 1
. ordan < rud dog kund( [

< )j>j>«- ]»aa »i.- t\i)'i S
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Det mig var en Lyst at se,

Hvor de Skyer kunde drive

Og saa underlig sig te,

Ret som om de var i Live.

Naar jeg saadan ensom laa,

Meget jeg afbildet saa'

Paa den LJimmel rød og blaa,

Som end dunkelt jeg kan mindes.

Siden, da jeg voxte lidt,

Laa jeg ogsaa her saa tit;

Men jeg laa med Bog i Hænde:

Krønniken mig var saa kjær,

Lystig var i den min Færd
Hen til Tids og Verdens Ende.

Jeg med Baden og med Kali

Løb igjennem hele Tiden;

Men om sligt et Kongetal

Var mig slig en Bog for liden;

Det mig var saa haardt imod,

Naar saa tørt hos Baden stod:

Hvad der om de gamle Dage

Er af Krønnike tilbage,

Er opfyldt med Digt og Fabel,

Saasom om Devkalion,

Argonavter, Herkules

Og om Bakki Æventyr.

Ved mig selv jeg sagde tit:

Herre Gud! han kunde dog

Sagtens la' os høre lidt

Om den Flod og om det Tog,

Om de vakre Æventyr

Det dog morsomt var at høre.

Kali jeg grumme morsom fandt:

I hans Bog var mangen Ting

Sagt med saadant artigt Sving,



/Sil. 367

At jeg kunde ret fornemme.

Noget Sjælen gjennemfV>r:

Jeg var bange for at glemme
Af den Tale mindste Ord:

Tit jeg inde i min Sjæl

Højt dem læste for mig selv.

Saadan mangen Gang <>ste,

rdan Østenvinden bla

Heftig paa det rode II

I .aved I lerrens Folk en \

Og Ægypterne en Grav.

1 mig tit fornøjed,

At Kong David lagde til

Tjenesten sit Kvad og Spil,

S m dens Majestæt forhøjed.

Det var Ogsaa gyldn«; ( )rd

.. hvordan Sesostris f6r,

Og at luer en Pyramide
i in Pragt OS minded om,

1 [vad vel Folket maatte lid

n V \t den kom.

I endnu mit Sind forlyster,

'

1 rdan mod de fjærne K\

Ivr ipændte Sejl

.• Stja roerne vejledt

Lens Hav udbredte,

•11 dér at sejle I

.: med Jason dr

let trojanske I

Blev Iler ikke hjemme.

( yri Rige klart

Vidt si For mit t Jje,

Skjønt jeg vidst

i [vor det udi Verden la
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At ved Maraton de faa

Hundred Tusend kunde slaa,

Maatte, Have, du undgjælde

Med din Skræppe og din Nælde;

Naar mit Skib i Parken drev,

En Temistokles jeg blev.

Naar jeg efter Borgerkrige

Læste om Avgusti Rige,

Om, hvordan det som en Slave

Lod i Stilhed sig begrave,

Tyktes det mig rent omsonst

Med den Videnskab og Konst;

Thi det hed: Men Religjonen!

Sælsomt ændrede sig Tonen,

Taaren mig i Øjet stod.

Hav da Tak, du kjære Bog!

Megen Fryd du mig har givet,

Og igjennem hele Livet

Vil det kj endes, at dit Sprog

Har min første Stil mig givet.

Naar jeg hørte dig hudflette,

Halv med Uret, halv med rette,

Halv jeg Strømmen maatte følge,

Kunde det dog aldrig dølge,

At for mig du ej var svær,

Men mit Hjærte saare kjær.

Man omsonst din Mage søger

Mellem nye Billingbøger;

Dér maa baade Sjæl og Sind

Blive dorsk og sove ind:

Ingen Varme, ingen Fynd,

Kun det bare Vand og Dynd.
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Hist og her man i det Vand
Yi>ne Blomster finde kan.

Aldrig dog et kraftigt Ord.

Som kan grave dybe Spor

I det aabne Barnehjærte.

Det er vort Oplysningstræ,

Som bær slige rare Frugter!

sen faar og sin Bekomst:

Hver en Frugt er selv en Blomst.

Thi den alt paa Træet lugter.

Nu far vel, du lille Bog!

lille jeg dig den Gang fandt.

det var vel ogsaa sandt:

Til en Bog om hele Tiden

Var du sagtens lidt for liden.

Suhms den vakre Bog om Nord

Havde mangt et herligt Ord.

Som mig glæded. som mig gre

[ntet dog som det, han skri

Da han Pennen vilde lægge;

Endnu hører jeg hans EC

„Unge !
jer, jeg vil

S m en Fader tale til.

I er I andets 1 Eaab og Tro-t.

lt 1 ed

Rives det ej

Til. G -
( 'ni at r jrte,

Til at I Hrot og Ven!

Y ej 1 taber,

Mens I <l\rk.- Videnskab

Eden I ro oj

Elsker altid Fædreland«

Mellem eder skiller Vandet,

Spi bar adskillig i

)
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Eder alle lige godt

Kan dog samme Gud forstaa;

Til jer alle samme Drot

Lader samme Ord udgaa:

Ærer Kongen! frygter Gud!
Det er Herrens eget Bud."

Gyldne Ord i tunge Dage!

O, vist mangen Ungersvend

Har I holdt og kaldt tilbage,

Saa ej Tiden rev ham hen!

Kjerulf, Kjerulf! o, hvor kunde
Du udslette disse Ord?
Gaar uvarslet nu til Grunde
Mangen Ungersvend i Nord
— Du har følt det, da du døde —
Det er din — og Tidens Brøde.

Vakre Bog om Mænd i Nord!
Lyst du gav mig til at drikke,

Men min Tørst du slukked ikke,

Du var og for knap paa Ord.

Med de tykke Folianter,

Med sin Rarnus og Lyskander

Maatte Fader rykke frem,

Knap jeg kunde bære dem;
Men det var en Hjærtens Glæde,

Naar jeg først kom ret til Sæde:

Saa' det danske Kongeblod
Springe af sin dybe Rod
Midt i Adams Paradis;

Saa' det rinde, saa' det bruse

Rundt i alle Kongehuse;
Delte paa min egen Vis

Nød og vSejer, Had og Pris
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Ærlig med hver Herskerstamme,

Som vor fælles gamle Amme
Havde fostret kjæk og stor;

Helled med ,.Ebbe og Aage saa 1

Da de for Hunter af Skaane drott

,

Satte saa stolt mig hos Tjodorik,

rlersked med ham over Franker, Burgtinder,

Sukkede dybt, da hans Rige gik under.

Hadede Narses, blev glad, da han fik

( >rdre at komme til Hoffet og spinde,

Gladere end. da han loved at tvinde

Traad, som Sofie i hele sit I

Ej skulde skære med Sax eller Kniv;

Hørren, hvoraf han den Traad vilde sno,

jeg paa nordiske Hager at g

Nordiske Hor paa den nordiske Ager,

Paa Longobardernes skjæggede Hager.

Skaaren og spunden og tvunden den bl<

Traaden var lang og var tyk som et K
Snode sig tæt om [taliens Lænder,

Sp< >ttede Saxe og K nive r l.

Nfaatte dog siden, opraadnet saa nær,

Briste iilre i Frankernes Hænder.

1 ) . mærker, I [avens I
i

Blev mig nu igjen for trange,

om min B

Men hel gj gjemme
AJ min KJøgt igjen og klemme
Foden i <l«'n lille Sko.

H.< >rfor mon de nye 1- ranket

ur saa gram,

osked dem al l Sk

I >et gik om i mine Tank

Hvordan Kl

Mi'. ' rcL
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Da Lyskander var forbi,

Syn jeg fik

Paa to underlige Bjærge,

Mig det gik,

Som det gaar saa mange Dværge:

Det, der gjemte i sit Skjød

Gyldne Malm saa ren og rød,

Tyktes mig saa graat og bart;

Det, der var saa grønt paa Tinden,

Men saa tomt og hult for inden,

Tyktes mig saa grumme rart.

Guldberg! jeg fra dig bortgik,

Da jeg Syn paa Holberg fik.

Underligt! ved Holbergs Side

Jeg Martyrerne saa' lide;

I hans Glas jeg maatte se

Kjættere og Kirkefædre,

Maatte tit med ham bele,

Hvad jeg sent har lært at hædre;

Hjærtelig jeg den Gang lo,

Hver Gang Paven fik en Næse,

Hvordan Henrik kneb Paskai, —
Det var noget, jeg gad læse.

Hvordan Frederik den anden

Turde trodse Kirkebanden,

Hvordan Nogaret i Stads

Trak den gamle Bonifas

Paa et Æsel ud og ind,

Klappede ham under Kind
Med det haarde, kolde Staal, -

Det var noget, jeg gad set.

Harmefuld jeg saa' paa Baal

Johan Huss som Martyr segne,
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Glad for Ziskas Navn og Staal

Saa' jeg Kardinaler blegn«

Men da siden Svanen kom,

Tænkte jeg: nu ret ver Gammen
Skal vi se paa ham i Rom ; —
Men nu Holberg gik sin Vej,

Ene og forladt stod jeg.

Fader smiled ad min Jammer.
Hented ovre fra sit Kammer
Nok en Bog, hvori der stod

Luther baade først og sidst;

Det jeg aldrig havde vidst,

At man gjorde hele Bøger

Om en saadan enstig Mand.
Aldrig det jeg glemme kan.

Hvor jeg Pusling blev henrev-

^<»m jeg næppe før var bleven,

Ved den gjæve Mands Bedrift:

Inde i vor Dagligstue

Paa det brun-' Bord jeg sad,

Stirred i den B i stift,

( rlemte i' i Mad

;

Hen til Maden man mig dl

Men min Sjæl h<<^ Luther ble

i [vad saa end jeg tik at høre,

Altid klang d<>t i mit Øre:

..Til Vorms jeg vil. om i den Stad

End paa hver v-

l)--t var mig en grumme Mand.

mig tyktes, nok jeg gad

Fulgt med ham til slig en Stad.

( ramle 1 ><>kt<»r Morten l uther!

Den I A ir.

I yve til jeg nu har I
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Og først nylig er det blevet,

At igjen jeg for dig staar

Med det Hjærte, Syn og Mod,

Hvormed da som Pog jeg stod;

Gamle Ordsprog sviger ej:

Frem og hjem er dobbelt Vej.

Kloge Mænd! som det tør mene,

Det dog vel ej var saa stort,

Hvad den Mand har sagt og gjort!

Vilde bare I det prøve

Blot en Tusenddel at øve,

Skulde I det sikkert mærke,

Hvad den bolde, hvad den stærke

Led og stred og dog bestod,

Og hvor fra han fik sit Mod!

Kjære Have, vredes ej,

For saa tit jeg gaar min Vej!

Gammel Vane bider bedst,

Tidlig jeg den maatte følge

Over Land og over Bølge.

Slig en Have, slig en Gang
Som imellem dine Bøge,

Jeg forgjæves vilde søge

Paa den lange, paa den brede,

Vilde Hede.

Dér forgjæves og jeg saa'

Efter Sjælens vakre Blommer:

Bare Vinter, ingen Sommer,

Kun det tørre Lyng og Straa!

I Kornel og i Justin

Siger man er slet Latin;

Selv jeg siger om det andet,

Det er baade tørt og vandet,

Hvad da ej kan undre nogen,
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Der har lært, at Sagaskrift

Er den seneste Bedrift,

Men kan dog ej længe skri\

Xaar ej længer Daad bedril

Af en Hvitfelds Halm og Hø
S gasansen let kan dø;

Ja. det end er større Held

ir den ej sig ler ihjel

Af en Holbergs Kildeurter.

Du vist mener, Tyreg

Du kan sige mig imod:

At det Navn er allerede

Ret et vakkert Sagaord.

At du midt paa vilden Hede
Er et Træ fra gamle Nord,

Som har under Jellings Sten

End sin mindcfrNke Rod,

Det er Tyre Danebod. —
Navnet >taar saa bart. saa ene,

Som din gamle Egeskov,

Der nu fures af din Plov,

Som de ædle Skrammers Vaal

I dit Kirkekor ved DaabeiL

I )• g, <-j Isenger jeg er blind,

Klarlig staar det mig for 1

1

Efter som man er i Sind,

Maa og Tingen< I ije.

Tit det barnlige for

Mens man <-nd er Barn i A
I )a en Stund m.

1 lun n . hun m.ia bi.-.

Til vi vorde Børn igjen;

[Stedet
i
.o 'len •. ;. H
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De, som efter nyt kun hige,

Maa fra hendes Aasyn vige,

Gaa til hendes Terner hen.

Da jeg var i Sindet liden,

Sad hun med mig paa sit Skjød,

Med en Røst saa blid og sød

Sagde hun mig Sagn om Tiden;

Stille lytted jeg derpaa,

Foldede de Hænder smaa,

Praled ej med, hvad jeg hørte.

Siden mærked jeg kun Ord,

For mig selv at gjøre.stor:

Hvad jeg hørte, hvad jeg vidste,

Fra det første til det sidste,

Jeg med Hovmod og med Bram
Sagde hver, som høre vilde;

Derfor Saga blev mig gram,

Derfor gik det mig saa ilde.

Ordene til Bram og Skjæmt
Bleve stedse mig i Minde:

Men jeg havde Tonen glemt,

Kunde den ej mere finde.

Samme Bøger frem jeg tog,

Samme Blade jeg opslog,

Samme Stave der jeg saa';

Men som blege Lig de laa,

Intet rørte, intet vilde

For mit øje sig afbilde.

Ak, først nylig, ja, først nu,

Tonen jeg igjen kan høre,

Nylig først jeg kom i Hu,

Hvad saa dybt mig kunde røre.

Saa det mig og siden gik

Med de Salmer fagre, kjære,

Som jeg, efter gammel Skik,
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I min Barndom maatte lære:

Hver og en mig tyktes glemt,

Men de havde dybt sig gjemt

I det lukte Hjærtekammer;

Og da Herrens Lyn slog ned

Med et Brag. jeg ej kan nævne,

Gjennem Dorens brede Revne
Fangerne udgik med Fryd;

Brat fornam jeg kjendte Lyd,

Ordene mig laa paa Tunge,

I mig tyktes det at sjunge:

„Fra Himlen højt komme vi nu ivr!

-

Tonen var saa kjendt og kjær,

Det ej andet kunde være,

Svare maatte jeg til Lon :

„Lov og Tak og evig Ære
- • dig, o, Guds hjærte Søn!"

Som min Frænde, Tyreg

Du paa nøgne Hede stod.

Du som jeg, og j'" r̂ som du,

le ikkun lidt tilbag

Barndomstiden var forglemt,

I et I hrd sig havde gjemt

Mindet om d le Dag

Tidig ej, men graadig kun.

Var den Sjæl, som k

Ellers «'j din I [edebund

Ha le.

Er der ej et helligt l r»,

Som ej har sin Rod her nede,

i >g som derfor uden I

e kan paa rilden 1 le
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Mon det ikke Frugter bær,

Som hos hele Folkefærd

Ene, uden Hjælp, det mægter:

At undfange, avle, amme,
Nære gjennem mange Slægter

Dyb og hellig Sagasans?

Kunde ej hos mig de samme
Have næret samme Sans?

Gamle Moses! hvor mon lød

Sagas Stemme honningsød

Som igjennem dine Skrifter?

Hvo fik Evne til, som du,

Saa at komme ret i Hu
Guds de tidlige Bedrifter?

Store Seer, Samuel!

Ja, du hele prude Skare,

Som det undtes at forklare

Jehova for Israel!

Hvem blev saa det aabenbaret?

Hvem har vel, som du, forklaret,

Lyst den Løndom udi Skrift:

Sagaen er Guds Bedrift?

Den Gang end saa fast jeg trode

Paa det hemmelige Baand
Mellem dig og Sandheds Aand,

Aanders Aand foruden Mage,

Som kan Dybheds Dyb ransage;

Jeg endnu med Tro og Lyst

Hørte paa din Guddomsrøst

Gjennem Møllmanns hæse Strube.

Men, at ej den søde Klang
Lokked mig til Herrens Kube,

Hvor du selv saa liflig sang:

At jeg heller vilde grunde

Paa det Ord, saa godt jeg kunde,
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End med barnlig Tro og Fryd

Mærke paa dets Kraft og Lyd: —
Vidned om, jeg alt var hildet

I min egen Klogskabs Garn,

Halv fra Gud og Tro forvildet,

At ej længer jeg var Barn.

Have! jeg det mærker bent,

At jeg dig jo glemmer rent.

Dog ej rent, men ikkun nær;

Underlig det sig mon føj«-:

Sangen selv sig véd at bøje

Til et Billed paa min Færd.

Ret som fordum jeg hver Somi

Ogsaa den kun til dig kommer
Stundum i et kort Besog.

Xaar jeg >aadan til dig kom,

Løb omkring og saa' mig om,

Rundt her ude som der inde, —
Faldt det dig da ej paa Sin

At jeg paa den vilde Ilede

1 [avde vant mig til det I

]) : paa alt sig mærke lod,

Allerbedst den < rang, jeg s1

Grraadig for »-t Pulterskrin:

For det danske Magasin.

Alt jeg slugte, som det i

Præst Johan . I

j
ge Bral

( ramle Skjøder

rining I torte, l ag< I '"tt.

Messedøden, stort og smaat

I erskersuh og I ærskerma

Man til slig en Kost m
I

I

et endda fordi -nt.
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Nu igjen en Stund far vel,

Have med de ranke Bøge!

Tvende Somre skride hen,

Da jeg ej dig maa besøge.

Med det samme og far vel

Tyregod og Lavrids Feld

!

Elskte Lærer, takket vær

For de mange svundne Dage!

Som en Søn jeg var dig kjær;

Hvis jeg noget har at klage,

Er det, at mit lette Nemme
Og dit faderlige Sind

Gjorde alt for tit dig blind,

Lod dig alt for ofte glemme

:

At hos Drengen Overmod
Er en ond og bitter Rod.

Aarhus med dit gyldne Spir!

Du, sdm har til Danmarks Sir

I dit Skjød og i din Skole

Fostret mangen Hædersmand:

Gamle Morten, gamle Ole,

Ole Rømer, Ole Vorm,

Tavsen, Fris, Pontoppidan,

Jørgen Samsing og Hans Skonning,

Jydekubens vakre Dronning!

Ogsaa mig du ruged ud.

Vel jeg kun din Stifsøn var,

Venlig dog din Honning klar

Vilde du i mig indtvinge;

Dine Visere omsonst

Med al Ømhed, med al Kunst

Bredte ud min lille Vinge,

Fløj, og lokkede saa blidt,

Dalede igjen saa tit,
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For at jeg mig skulde svinge

Med dem over Land og Hav,

Over Dorskheds fæle Grav

Til Hymett og Libanon.

Altid blev jeg ved at flagre

Om paa golde Tidselagr

Satte mig hel stolt og glad

Paa et d Valmublad.

Aarhus! ja. du vidne skal.

At ej Heden, men jeg selv.

Dorsk** 1 lovmod i min Sjæl,

Fort«- mig fra Sagas Ha 1

.

Aarhus! ja. du véd det b

Tvende Aar jeg var din Gjæst;

I den Tid jeg aldrig saa',

Hvor din Morten Borup laa

Med sit stolte Adelsbrev:

Med sit Ris og med sin Gr«

B nup! hvad maa du dog tænl

Din«- Ben du Lod nedsænke

Mellem Helligdomme to,

Hvor du Lystede at b

I dem dog dit Mii

ej var mer at find

„Clericali et Regali"

I [ørtes ej i mange Aar.

Spiret har saa mangen Va
l 'di I und 1 g l ng •

Siden der blev sjunget ^M- -

..In •rernalis temp<

< hrtu lætabund<

Skolest

Selv da du i ( hraven I
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Ris og Greb det længe dulgte,

At dem intet Øje saa';

Mester Morten var din Ven,

Splittede det Støv saa vidt,

Løftede din Sten igjen,

Men det hjalp kun grumme lidt

;

Støvet immer dig forfulgte

Og igjen din Ligsten dulgte.

Erik Broby og omsonst

Prøvede en anden Kunst:

Hugged paa sin egen Vis,

Blandt saa mangen Marmorsten,

Ogsaa dig en lille én,

Flytted did din Greb, dit Ris;

Støvet, som dig end forfulgte,

Ogsaa her dit Vaaben dulgte;

Men, hvad du ved Byttet vandt,

Var, at her du under Støvet

Mere vakkert Selskab fandt.

Nu kom frem en anden Jyde,

Som har fejet pæn og ren

Mangen støvet Mindesten,

Og det kan dig ej fortryde,

At han flytted Greb og Ris

Ind i Nordens Kirkehave,

Hvor de staa med værdig Pris

Mellem Sværd og Bispestave,

Hvor, med Segl og Bog og Pen,

Du har selv saa mangen Ven.

Støvet vil dog vist forfølge,

Ogsaa her dit Vaaben dølge;

Men, hvad du ved Byttet vandt,

Er, at med dit Hædersminde
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Du det bedste Selskab fandt.

Som i Norden er at finde.

Hvil da under Støvet sodt

Med det stolte Skoleris,

Som optugted Johan Fris

Og" saa mangen Biskop fin:

Tavsen, Skonning, Sadolin,

Til et Ris, som dit, igjen

Fostrer Danmark slige Mænd!
Xaar da over Støv paa ny

Aanden løfter sig mod Sky.

Over dig skal ogsaa Støvet

Vorde al sin Magt berøvet.

Flytte dig jeg ikke mad
Ind i Udby Præstehave,

For i >lig en ensom Vraa
Med mig selv dig at begra\

Kun en Indskrift vil jeg vove

Paa den Sten, hvor til din Pris

Sømmelig din Greb. dit Ris

Blev udskaaret af Hr. 0\

maaske dog Skrift og Mærke
Kan hinanden hjælpe lidt

Til, dit Minde at forstærke,

Ærlig hver skal gjøre sit;

t M.utl i

S m min Gud mig giver Naade,

Ærlig jeg Bkal gjøre mit

Aarhus! mangt ter

[eg, til fler end dine Præsti

min slemme Skol<

Morten Borups Mind
i for A
den < rodhed, del at melde
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Dine Juler, Friser, Skeler,

(Hvis det gamle Hus du deler

Gammeldags med dem endnu),

Dine Lykker, dine Lunger,

Alle dine Kirketunger.

Hvormed Saga mig i Hu
Vilde kaldt de gamle Dage,

Som mig kalde nu tilbage

Til Sankt Klemmens Helligdom!

Da forgjæves hun mig kaldte,

Kun omsonst endog hun valgte

Ham blandt store Hedningfolk,

Gjennem hvem den søde Stemme
Allerbedst man kan fornemme

:

Herodotos, til sin Tolk.

Aabent hun kun fandt mit Øre,

Da hun vilde Sagn mig føre

Om Afguderne i Nord:

Freja, Loke, Frej og Tor,

Æventyr om Holger Danske,

Fortunatus, Ridder Rød,
Kejser Karl, den store franske,

Roland og det Kæmpetal,
Som forgik ved Ronseval;

Dér og Barneskyggen svandt,

Intet morsomt mer jeg fandt,

Lagde Bogen under Stolen

Og udsov mig gjennem Skolen.

Gjæve Stougaard! til mig hen

Tit du saa' med ædel Smerte,

Bød som Fader, bad som Ven;

Men selvraadigt var mit Hjærte,

Lukkede sig flux igjen.
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Dog, hvordan end jeg mig skabte,

Haabet du dog aldrig tabte;

Dine Ønsker og den Taare,

Hvormed du mig unge Daare

Sagde faderlig Farvel, —
De mig rorte, dem jeg gjemte,

Og, hvor meget end jeg glemte,

Dem har jeg dog aldrig glemt;

Taaren klar mig staar i Øje,

Tak. vor Fader i det hoje!

Stougaard! brave Lærer. Tak!

Kjære Have! nu igjen

Saa1 du mig som Ungersvend;

Hurtig dog jeg iled bort.

Mit Besøg var koldt og kort.

Førend jeg med stille Varme

S mk i dine aabne Arme,

Maatte mangen Sommer skride,

M.Kitte vidt jeg fare vild.

Maatte i din Favn jeg lide.

Brændes af en pinlig Ild.

I >og, nu er og 1 Ivilen si

I dit moderlige SI >d.

Ej mig seh jeg vil forfølge

l aenger nu paa Verdens Bølge:

Kort jeg takker Himlens Gud,

S •• ai 1 [virvlen rev mig ud;

Sf ramt og træt er nu mit (

i

< )g udsjunget er min

Fra den stolte

Vil jeg stirre hen paa Skoven,

p det grønne Bjærg med I yst,

Vil jeg stirre ud paa Voven,

S m beskyll S Uands K > st,

1.
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Vil jeg over blanke Sø

Stirre paa den fjærne 0:

Her det grønne, der det blaa,

Er jo sundt at stirre paa;

Øen har saa mangt et Minde,

Som til den kan Øjet binde,

Som det stille, glade Sind

Til en ivrig Bøn kan røre

Og fra Jord til Himlen føre.

82. Sværmeriet.

(1811.)

[Saga, Nyaarsgave for 18 12, S. 157-80.]

Jeg haver mig lavet en Kube af Glar,

For Bilivets Under at skue,

Der inde mon bygge saa mangent et Par,,

Og hver sig har lavet en Stue:

Af Vox og af Honning den Stue er bygt r

Der sidde de inde saa lunt og saa trygt,

Mens ude de hvide mon flyve.

De fløj over Enge med Surren og Hast

Alt udi den liflige Sommer,
De suged saa saare og bygged saa fast,

Og alt af de sødeste Blommer;

I Kammeret sidder saa enlig nu hver

Og suger saa stille og tier saa kvær,

Saa længe til atter det vaares.
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Se, nu er den kommen, di-n liflige Y.

Som Bifuglen vented saa Læng

Og, ret som i Fjor, han nu flyver i A
Alt over de blommede Enge:

Med Foring han kommer, alt som han kom for,

Og trænger sig stundeslos ind gjennem Dør,

Og Honning saa monne han virke.

Dog efter den Honning jeg kiger omsonst

Alt udi saa mangen en Flytte;

Maaske har den Mester bortsovet sin Kunst
I Vinter, og spilder sit Bytte:

Han flyver og surrer og suger sig mat;

Mon Honningen smelte i kølige \

Hvad heller mon Tyve den stjæle

Slet ikke den smelter i kølige Nat,

Og ej monne I yve den stjæle;

Men det, som udruges ved Dag og ved Nat,

Nu snarlig skal løfte sit Mæle
Og vidne, som Bifugle maiu smaa,

Hel lystelig om, hvad der bygge i.

Mens ( ellerne stode saa tomn

Der sidder en Dronning i Højeloftssal,

I [el und' i r det at

Hun lutver der inde slet ingen Gemal,

avled dog alle tillij

De alle udginge af Jomfruens Skjød,

Mælk de mon di«

I

I

.id monne det eorde foi Dreng

Men vil de kun \\\
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Nu er det Sankt Hanses mærkværdige Nat,

Og hører du, hvor de mon knurre?

For deres Fru Moder de ginge at staa,

Og vide de ville, og vide de maa,

Hvor deres Herr Fader mon bygge.

Men monne og selv hun det vide saa ret,

At sømmelig hun dem kan svare?

I Morgen paa Tinge de stande saa tæt,

Da maa det sig vel aabenbare;

Nu Budstikken løber saa saare i Nat,

I Stadsporten monne det Ting vorde sat,

Alt efter de gammeldags Skikke.

Nu holdes det Ting under himmelblaa Sky,

De Tingmænd hel vidt sig adsprede,

Nu visselig ville de rejse af By,

Den Fader med Flid at oplede;

Fra Kuben i Flokke de løfte sig op,

De flyve saa højt, over Tag, over Top,

Det monne man kalde: at sværme.

De flyve saa højt og saa vidt under Sky,

Men Faderen ikke de finde:

Han bygger saa højt over Moderens By,

At did de ej mægte at vinde

;

Ja, visselig véd jeg, at, hvordan det gaar,

Hel sære og bange dog ere de Kaar,

Som de have mellem at kejse.

Hist klinger den Bjælde, her lyder det Malm,
Saa liflig for sværmende Flokke,

Der stander nu flettet en Kube af Halm,
Der ind man de Bier vil lokke:
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Den Kube er strøg-en saa yppig i Bund
Med sødeste Urter, som voxe paa Grund;

Den Klang og den Duft monne friste.

Hvad skal jeg dig raade? du sværmende Flok!

Vil Klangen og Duften du følge.

Da løftes i Vejret den Kube paa St<>k

Og mon under Linet sig dolge;

Du mener, du bygger saa højt under Sky,

Du drømmer dig hjemme i Faderens By,

Hel gladelig monne du sjunge.

Med Lempe da flyttes den Kube saa let,

Du flyver paa Marken saa vide,

Du sætter de Kager saa trindt og saa t

Mens Sommeren monne henskride;

S i kommer den Morder, saa træsk og saa stærk,

Med Svovel og Ild han betaler dit Va>rk,

Det tager en sorgelig Ende.

Men, flyver du vidt over M g Eng

er de Søer saa brede,

Da Lettelig vorder til Baare den Seng,

S St rnerne dig monne

Ja, vil <lu end højt udi I øvhytten bo,

Der kommer en Dag, da kun [stappe gi

Med faldende I ø\ du neddaaner.

Det Biliv i Kuben og I liften ert

1 [el underlig falder paa Sind.-.

Det er mig saa sørgeligt, er mig saa kjært,

Del ner saa man. Minde;

[eg lytter, jeg hører, Sand,

At \
; er mellem I lifugl g Mand

Et synderligt Krændskab forborgent
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En Kube jeg véd, kun for Seeren klar,

Men mørk for de seende blinde,

Den pusted Gud Fader af fineste Glar,

Og Mennesker bygge der inde:

Den Kube sig hvælver saa høj og saa stor,

Den haver til Stade den udstrakte Jord,

Og Tiden- saa monne den hede.

Der sidder en Dronning i Højeloftssal,

Og Saga den Dronning sig kalder,

Hun haver der inde slet ingen Gemal,

Og vist er hun gammel i Alder;

Ja, gammel i Alder, men ung udi Kraft,

Hun Sønner sig avler, med sødeste Saft

Hun monne dem amme og fostre.

I Høsten hin rige man aldrig et Kuld

Af Sønner saa' Dronningen avle,

Da sankes og bygges af Muld og til Muld,

De Dage de ere saa travle;

I fattige Vaartid hun føder i Løn

Og fostrer saa mangen en drabelig Søn,

Det Fadebur stander saa øde.

Til deres Fru Moder da gange paa Stand

De Sønner, med Hjemve i Sinde,

De mærke, de have et Fæderneland,

Men ikke i Kuben der inde

;

Den Dronning hun sidder, hun mæler ej Ord,

Men sukker og stirrer med Taarer fra Jord

Saa længselsfuld op mod det høje.

Nu sankes paa Tinge til Tale og Raad
De unge, de blussende Svende,
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For ringe dem ^ynes al Færd og- al Daad.
For nær er dem Jorderig- . :. le;

De Vingerne sprede, de lofte sig op

Fra Kuben saa højt. over Tag, over I

Det monne man kalde: a1

Som Bier mon sværme, saa sværme i g M nd,

Og ligedan Skik de mon folge:

De tiest i Kuben nedlok' en.

De drukne i skummende Bole

Ja, vil de med Skjalden i lovhytten

Der kommer en Dag, da kun Istappe gro,

:•- l ov de nedfalde.

~-vden den Himmel g saa blaa

Omhvælver de blommet : ge,

Og alle de Øjne. som stirre d«

Maa stirre saa vist o^ saa længe;

Da perle dt- l nd

S nd,

Og S n udbredor >in Vir
i(

højt u t.

mmer,
i Blommernes I )uft

Han le S mmer,

Han Himmel saa dybt un Sky,

Han dron

lian

Han han l

nlen mon røre,

Og ha
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Hvor liflig han sang" for de Billeder smaa,

Som ej kunde høre, ej heller forstaa,

Som, døde, kun syntes at leve.

Sig Druerne modned i solrige Vang,

Dem pressed den Græker med Glæde;
Hel kaad han sig tede i Dans og i Sang,

Og drukken han raved til Sæde:
Den frostklædte Jætte ham sovende fandt,

Og Blodet til Is han i Aarerne bandt;

Den Ungersvend stedtes til Jorde.

I Norden det er kun om Vinterens Tid,

Den Himmel sig dyb monne hvælve,

Da vinker hver Stjærne saa blinkende blid,

Da tie de brusende Elve;

Ej blomstre de Enge for øjet til Lyst,

Men Anelser avles saa dybt udi Bryst,

Mod Himlen de hige og stunde.

Her kraftig og mandelig Nordboen stod,

Han mærked den Higen der inde,

Og hastelig spændte han Skien paa Fod,

Til Fjældtop han agted at vinde;

Han korted sig Natten med gjaldende Sang,

Der kom ham i Hu paa den natlige Gang
Saa mangt et forunderligt Minde.

Fra Fjældet han saa' over Slette og Dal,

Da tyktes i Luft han at stande,

Men langt der endda var til Gudernes Sal,

Det maatte med Sorrig han sande:

Han flyvende vilde sig løfte fra Jord,

Men Vingen var stakket, og Vægten var stor,

Han stamped i dundrende Fjælde.
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I Fjæld monne bygge saa giftig en Trold,

Han raaber: hvem banker saa silde?

Det svarer den Nordbo : en Kæmpe saa bold,

Nu vist det skal gange dig ilde;

Thi har jeg ej Vinge, saa har jeg dog Arm,

Og dybt udi Fjæld skal du fole min Harm,

Din Koglen har lammet min Vinge.

„O, kjæreste Frænde! o, tal ikke saa!"

Gjenmæler hin værste af Trolde,

„Mit Loft er for haardt til i sonder at gaa,

Og ej jeg din Nød monne volde;

Et Raad jeg dig kjender, saa snildt godt,

Og vil du det følge, dig times ej Spot,

Men Fjedre dig voxe i Vinge.

Med Fjedre hel underlig haver det sig:

Ej gro do i Eng eller Vange,

Men alle smaa Fugle det vidn«' med mig,

At Blod udi Rod de forlang

1 Blod skal du ploje, og Blod skal du saa,

Da voxe de Fjedre som Blommer og Straa,

Da kan du til Stjæraerne flyve.

Men Blodet af Trolde, det mærke du vel,

Det monne kun lidet dig tremme:

Som Stene det tynger til Fjæld og til Hel,

I ).t Lystet dig næppe at komme;
Kun Blodet, som flyder i < ruderm

Kan øge din Vinge og mindske din

1 ).-t kan ved Alfader jeg

1 [el sært det mon lufte om Midienat

At Troldenes giftige A.and



394 S2. Sværmeriet. 1811.

Og hvo da sin Lid til sig selv haver sat,

Dem nødes at gange til Haande;
Det bobled og buldred, hvor Nordboen gik,

Men aldrig han Fjedre i Vingerne fik,

Og Blodsot i Graven ham lagde.

O, visselig maa vi bekymres i Sind

Ved Vilkaar saa onde og bange.

Skal tæt da i Kuben vi kline os ind?

Hvad heller skal brat vi hengange
Til vores Fru Moder og spørge med Bøn

:

Om aldrig hun da haver avlet en Søn,

Som kunde til Faderen vinde?

Se, hvor sig nu tørre de Taarer paa Kind!

Nu Moder vil røre sin Tunge;

O, hvor er hun brat bleven lystig i Sind,

Mens alt hun begynder at sjunge

!

O, lytter! thi sikkerlig ej det er Tant,

Hvad hun monne vide og sige for sandt,

Hin vise, bedagede Kvinde.

„Jeg haver kun avlet en eneste Søn,

Som kunde til Faderen stige,

Men ham jeg fra Himlen undfanged i Løn,

Hel underligt er det at sige:

Langt ældre end Moderen er han i Aar,

Han mig haver født udi Tidernes Vaar,

Jeg avled ham i deres Fylde.

Hver Haand ham til Korset blev naglet saa fast,

Men bredte sig alt som en Vinge,

Og der han det vilde, han saaes i Hast

Sig højt over Himle at svinge;
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Dog Korset end stander tilbage paa Jord,

Omsvævet af Aanden, som ban. der opt

Xedsendte paa gloende Ving

En Celle er hvælvet sum faj I lal.

For Døren er K at Gnde,

Af Marmor er Væggen, af klare Krystal

El Loftet, som skues der inde:

Den Celle mon kaldes og være Guds Ord,

.V Ordet og bygtes hin K i stor.

Mén aarle sin Glans den forlor«

S i længe man uden for Sal monne staa,

Den synes hel Lav og hel ringe,

Men hver som der ind det mon undes at -

1 lam voxe de Fjedre i Ving

Mod Faderens Billed i klare Krystal

Han løftes, han stiger, ham times ej Fald,

Til Hjemmet han mægter at vind

Ai K iben udsværmed en Klyng i stor,

Med Visere tromme og snild

Apostle d«-m kaldt«- det himmelske ( >rd.

De drak at don levende Kilde;

1 >a de 1 jedre, og Vinger de tik.

Mon dog under K m Børn indgik,

I len fulg i faver en Skan

I ig lytter, jeg hører S 1.

Jeg siger igjen det med S gen \

At visselig er mellem Bifugl og Mand
Et synderligt Frændskab forborgen;

Med Sanding mon vidne saa gammelt et < >nl.

At. matte- den Vi falder til I

I )a flyve de Bier saa \ il
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Saa have de fløjet og daled saa tit

I Kube, i Mose, i Vove;

I Ørken forvildet, en træt Eremit

Sig lagde i Klostret at sove;

Hel stoltelig fløj over Land, over Hav
En sværmende Flok til den hellige Grav,

Men sank i vanhellige Grave.

I Syden den Himmel saa dyb og saa blaa

Omhvælver de blommede Enge,

Og alle de Øjne, som stirre derpaa,

Maa stirre saa vist og saa længe;

Da perle de Taarer, da sniger sig ind

En underlig, smeltende Længsel i Sind,

Og Sjælen udslaar sine Vinger.

Lombarden hel kjæk sig mod Skyen opsvang,

Men daled paa Engenes Blommer,

Han mente at kunne med Bod og med Sang
Forsone den evige Dommer;
Den jamrende Moder bevæget han saa'

Med Sværdet i Bryst under Korset at staa,

Men Sønnen han ej kunde finde.

Det faldt ham paa Sinde saa mangen en Gang,

At Visere var, hvad han mangled;

Men vilde dem finde, hvor Bjælderne klang,

Hvor Knogler af Dødninge rangled;

De Knokler han svøbte i Silke og Lin,

Med Guld han udsmykked de Dødningeskrin,

Men Sjælen kom aldrig tilbage.

Han maled saa livlige Billeder smaa
Af, hvad sig i Himlen mon røre,
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Fortryllet paa Væg. og paa I. in han dem saa';

Og underligt var det at hore,

Hvor sodt han dem bad, og- hvor sært han dem bød,

Hans Sjæl at hjembære i Abrahams Skjod,

Skjønt her med den rige han leve

Stor Ynk mon det være at se, hvor han laa.

For Skrin og for Skyggerne knæle:

At ej i de levende Stave han -

De hensovne Viseres Sjæle.

Hvi kunde han Salen ej finde igjen,

Hvor Viserne vinked og viste ham hen.

Hvor Korset for Døren sig loft-

Den Dor udi K<>r> er saa lav og saa trang,

Den Nakke saa dybt sig maa 1

) bøje,

For Barnet mon være en magelig Gang,

Ej saa for de føre og høje;

Og faa er de Kvinder, men færre de Mænd,
Der saa ville vorde til Børn igjen,

At de undt-r K<»r^ kan indkomme.

Druerne modned i solrige Vang,

Den Sydbo dem pressed med Gla i«*;

1 [el kaad han - le i 1 >ans >g i Sai

Og drukken han raved til Sæde;

Han mente, naar Sølvet i Bækkenet klang,

Alligevel Sjælen ^\ Skærsilden sprai

[ndsprang i de Lukke S ile.

Ak! hvem skulde tænke, «> r̂ hvem skulde tro,

At Kristne saa vildt kunne th

At de vilde læg I > uldet en 1

1

Alt over det svælgende dyb

')
|
/'/ : /, R
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Ja, at, for en Penning af Sølv og af Guld,

De mente, Sankt Peder dem gjordes saa huld,

At han dem indlukked saa silde!

Ak! dybt maa det røre os alle i Sind,

At Kristne saa vildt kunde flyve,

At de udi Sal vilde stjæle sig ind,

Som Røvere, Skjælmer og Tyve;
Men faa er de Kvinder, og færre de Mænd,
Der saa ville vorde til Børn igjen,

At ind gjennem Dør de kan gange.

I Norden det er kun om Vinterens Tid,

At Himlen sig dybt monne hvælve,

Da vinker hver Stjærne saa tindrende did,

Da tie de brusende Elve;

Ej blomstre de Enge for øjet til Lyst,

Men Anelser avles saa dybt udi Bryst,

Mod Himlen de hige og stunde.

Der vandred en Kæmpe saa sent udi Kvæld,
Han higed mod Himlen saa saare;

,.Ja, did kan du springe fra Gjerningers Fjæld,"

Saa raabte hver grublende Daare;

Han klavred, men angest og sorgfuld i Hu,

Det var, som om han kunde mindes endnu

Den Fjældfærd af højsatte Fædre.

Ved Midnat han hørte en underlig Røst,

Fra oven den tyktes at klinge:

„Hvi gaar mellem Fjæld du med Sorrig i Bryst,

Hvi leder du her om en Vinge?

Forgjæves paa Tuerne klavrer du op,

Thi Faderens Hus er fra Fjældenes Top
Saa langt som fra Roden der nede.
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Med Fjedre hel underlig haver del

Ej gro de i Eng eller Vange,
Men alle smaa Fugle det vidne for dig,

At Blod udi Rod de forlange;

Kun Blodet af Faderens nærmeste Slægt

Kan øge din Vinge og mindske din Vægt,
Kun Blodet af Frelserens Vund

Hel sodt det mon dufte om Midienat

Af Frelserens hellige Aande,

Og hvo som >in I id har til Paderen sat,

Hctm nødes at gange til II inde;

Om Korset nu mæled den Kæmpe i Nord,

Han mæled saa højt, at det dundred i Jord,

S m under de gamle Kérusker.

Mod Verden han stod som en Kæmpe saa bold,

Mod Verden og Djævle tillig

Thi Gud var hans Værge, <

! var hans Skjold,

For hvem skulde Kæmpen da vige!

For Gud han sig bojed saa ydmyg i Sind.

Og liden som Barm l

: Sal han gik ind,

>xte ham I Ire i Vii •

Af Kuben udsværmed en Klyn a stor,

Slig Viser dem lysted at følj

H.un fulgte de Mænd og de Kvinder i Mord,

Fra I >< n.iu til [shavef

Kliiu og bag AJper ' V:

gik med hans < >nl som med I yskernea S

I ),i tolkene vana m I ånde.

Naar Viseren matt der til Jord,

I ).t tl\ Bier
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Stadfæstet sig haver sandfærdige Ord,

Stadfæstet saa vel og saa ilde:

Han leved end efter sin Død i sit Ord;

Men Ordet, da Aanden, som pintes, udfor,

Blev Støv og blev Ormenes Føde.

Da grubled derover de kløgtige Mænd:

„Af Jorden er Adam jo vorden;

Saa kan vi vel og med Guds Billed igjen

Ham bygge og fostre af Jorden;

Som Faderen flyver hver Falk og hver Ørn,

Som Adam maa og kunne flyve hans Børn,

Naar kun mod det høje de stunde."

Ak! maa det ej dybt os bedrøve i Sind,

At Kristne det saa gik af Minde:

At Aanden, som blæstes i Jordklumpen ind,

Ej selv sine Vinger kan finde!

At, naar de end klavre paa Tuerne op,

Er Faderens Hus dog fra Fjældenes Top

Saa langt som fra Roden der nede!

Den Døn udi Kors er saa lav og saa trang,

Og Nakken saa dybt sig maa bøje,

For Barnet mon være en magelig Gang,

Ej saa for de føre og høje;

Og faa er de Kvinder, men færre de Mænd,

Der saa ville vorde til Børn igjen,

At de under Kors kan indkomme.

Thi hørtes saa vidt i den løbende Tid

De føre og høje at sige:

Den Dør skal nu vorde saa høj og saa vid

For Herrer og Damer tillige:



82. . iSii.

Ej den bør at krybe, som lærte at gaa,

Og Korset ej længer i Vejen skal staa,

Det har dér slet intet at gjøre.

Saa kom de med Stænger, med Blus og med Sværd,

De brod og de hugged tillig

Med Blindhed da sloges den >tormend<- Hær,

Med Latter den hørtes at skrige:

„Det Kors var en Skygge; som Skygge forgik

Det Foster af Nat for vort sollige Blik.

\ . frit vi indgange i Salen."

!)•• ginge, de s] le studsed, ti«- -

En gammeldags Li et St

Med smaabitte, solbrændte Vinduer paa,

Og Træloft, for hvælvede Bue:

I i Spejl af Kry-tal hang paa Væggen hin gr

Men kun for at spejles, i Spejlet de sa

tf sig selv kun en Sk]

Det var dem stort Under, at saadant et R
inget af saadan en Si

S >m knap udi Vinter til kumi I 1 y,

Endsige til mer. kunde di

De Ruderne gnede med Svamp I K 1,

aes Revmer dem spækked d<

maled pa i I fitet en Si ni.-.

I

I

roste Slid

Med Spækken og 1
1 itt<

< ,r. at ej tor i den løb I I

S i lyst hai ret i Salen;

dog havde -
'

I

•

i den i
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O, mærker det vel: at med Korset forsvandt

Den herlige Sal med sin Bue;

O, mærker det vel: at de selvkloge fandt

En gammeldags, lervægget Stue!

Ej var det for den, at de hellige led,

Ej var det for den, at de hellige stred,

Ej den, som Guds Aand haver bygget.

O, mærk det tillige, du søvnige Flok!

Som vil over Korset dig læne,

Som mener, du kommer til Faderen nok,

Ved Frelseren halvvejs at tjene!

O, mærk det, og vogt dig! det aldrig gaar an;.

Thi ikke du maa, og ej heller du kan,

I Sal med din Mammon indkomme.

O, mærk det tillige, forvildede Flok!

Som praler og dømmer og sukker:

Ej til under Korset at gaa det er nok,

At Hoved og Legem du bukker;

Du spæger din Krop, og du bleger din Hud,

Men Kjødet det hjælper slet ikke hos Gud,

Du Aanden og Hjærtet maa bøje.

Du stoler forgjæves paa salige Lyst,

Som, naar du med brændende Læber
I Bønnen dig løfter, opfylder dit Bryst,

Og luer og blusser og bæver;

Hvis Hovmod og Had du end gjemmer i Bryst,

Hvis Mammon du tjener: den salige Lyst,

O, ve dig! den vorder din Dommer.

Hvo som, naar han haver sin Frelser erkjendt

Med Sorrig, med Graad og med Glæde,
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Som Hunden til Spyet igjen sig har vendt,

Ham hjælper det ikke at græde;

Som Aandens Forhaaner han hisset skal ^taa,

Gomorra og Sodom det bedre skal gaa
End ham i de evige Tider.

Saa vandrede Judas usalige Sti,

Da troløs sin Gud han forraadte;

Mahomed vandred sin Frelser forbi

Og Korset med Fødder nedtraadte;

vandrede Miintzer ou; Bohme vel ir.

De alle henginge, enhver til sit Sted.

Dem fulgte saa talrig en Skat

O, mærker det alle, I Kvinder og Mænd!
At Kjærlighed var det alene,

m forte til Korset vor hellige Ven,

< )y Kjærlighed er det alen

Som i! • at skjænke det barnlige Sind,

Der bukker og bøjer og hjælper os ind

Alt under den hellige I»ue.

grubler, jeg mærker, jeg siger t - ad,

Jeg siger til sidst det med x

At visselig er mellem Bifugl og Mand
synderligt Frændskab forborgen;

Med Sanding mon vidne ammelt et ( hrd,

At, mattes den Viser og falder til Jord,

I >a tU l lier a . i ilde.

Id

I Norden maa vandre og hi.

M.i.i 1

Man n : til rliml«
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Maa røre om Korset sin Tunge i Ord,

Og mæle saa højt, at det dundrer i Jord,

Som under de Kæmper fra Norden!

For Tyskeren bævede Roma og sank,

Men dybt sig i Gruset begraved;

For Nordboen rejste sig atter saa rank

En Borg, hvor Paladserne raved;

Kan endnu i Naade Gud til os nedse,

Da kunde endnu det vel aandelig ske,

Hvad legemlig først sig forkyndte.

83. Morten Borup.

(1811.)

[Saga, Nyaarsgave for 18 12, S. 148-56. — Jfr. her foran S. 181-83.]

Alt som det ringed til Aftensang

Saa sødt i Sky,

Paa Gadestævne Hovhornet klang

I Borup By:

Jer Hjølli flux I hvætte maa,

I Morgen I skulle til Hove og slaa,

Og tæt stander Græsset i Enge.

De Bønder gange paa Rad saa tæt,

Alt som de maa,

Og synt det vorder paa hver en Plet,

Hvor de fremgaa;

Den Foged gaar dem tæt i Spor,

I Munden han haver kun Eder for Ord,

Og Pisken han haver ved Side.
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I Enge ganger en Ungersvend

Ved Sø saa nær,

Sin Hjølli fører han som en Pen,

Han er saa sær:

Ej paa sin Dont og knap paa Eng
Saa dybt monne grunde den Liden smaa 1 >reng,

Hvor monne hans Tanker da væn

Hist knejser Borgen med røde I

Paa I >akkens Top,

Og Tanken flyver fra grønne M
Til Borgfen op;

I Dalen her, i Skovens I y,

I
s.« sig mon spejle saa vakker en By,

Dér sysle de Tanker jærne.

Sig hvælver over den Borg og By

En 1 limmel blaa,

Og noget er der end over Sky
At tænke paa;

De Bønder slaa den grønne Eng,

I 1 [imlen hos ( hid er den liden smaa I >ren|

Han er der med Sind og med Tank

Den 1
•< >ged mæler saa i >nde i hrd,

1 Ian bander saa,

At rundt ham, hvor han [ord,

Det sortne ma
Vil du ej bedre slaa paa I

i

Saa slaarjeg paa dig nu, du Knold afen 1 i

Saa i dine Ben det skal knaj

Den Smaadrenj en

Er nu hans I >

Sin I
•• han lu.. ia haardt i Sten,

At < rnister spran|
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Nu frem da maa den Strygespaan:

Der Leen ham klinger saa liflig i Haand,

Den Smaadreng han glemmer sin Vaande.

Han staar og stryger saa langt og tit,

Han tænker paa

De Liljer, Gud udi Linet hvidt

Mon klæde saa:

At Kongen ej en Klud saa fin,

Og Dronningen ikke saa fagert et Lin

Mon have i Borgen der oppe.

Han ynkes over de Liljer smaa
I Dragt saa pæn:

Saa mangen Blomme fra Rod vi slaa

Hel fin og væn;

Gik alle Konger end paa Rad,
De mægted dog ikke det ringeste Blad
At skabe og sætte paa Nælde.

Den Foged mæler forvovne Ord,

Han bander saa,
*)

At under hannem den stærke Jord

Vist synke maa;
Den Hjølli klinger højt paa Eng,

Hist løber saa saare den liden smaa Dreng,

Han lyster ej længer at bie.

Nej, se mig til den Knold af Dreng,

Den dovne Hund!
Her smider han jo sin Le i Eng,

Men bi du kun!

*) [saa, Rettelse for Trykfejlen y
paa u

.]
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Jeg nok en Gang paa dig faar Hold.

Du lober vel dog ikke Pokker i Vold.

Da skal jeg dig lære at læse.

Det svarer Dværgen alt under Slot:

Ja, bi du kun!

Og Vætten snakker derom maat

Paa Soens Bund:

Den Foged knap paa ham faar Huld.

Han løber dog slet ikke Pokker i Vold,

Men Pokker han løber af Syne.

Hel hvast han lober fra Skanderb

Ad Kongevej,

At komme fort, det er al hans Sorg1

,

Han stilles ej,

Før Borgen staar som Røg i Sky.

Før Kirken han ser udi Stillinge By;

Dci maa han saa bitterlig græde.

Den Fod blev stille, men vidt og vildt

1 le I anker får

:

G d naade mig l > angerpilt!

S ta faldt hans < hrd,

I- g vidt og bredt har ingen Ven,

Og hvor i al Verden ^kal jeg nu gaa hen?

hvor ^ked jeg finde min
I

I )en Sydvind suset . te hen

r arme I hrei

Og den bærer om I iljer Ven

l il hver en Enj

1 fen Smaadr hvor frem han kom,

Sig neje hver I ilje saa from

I rakt efter sjungende I
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Paa Himlens Konge nu tænke maa
Den fromme Dreng-

,

Som klæder Fugle og Liljer smaa
I Luft og Eng;

Nu styrkes brat den svage Tro,

De Tanker saa vilde sig lægge til Ro,

De Fødder de vorde saa rappe.

Sankt Klemmen løfter saa høj og gul

Sin Kirketop,

Dér klædes Drenge, som Blomst og Fugl,

Og fødes op

Til Liljer i Guds Urtegaard,

Til Fugle, som sjunge i Vinter og Vaar
Alt under den hellige Bue.

Hver Pebling sidder med Pen og Bog,

Alt som han maa,

Forknyt i Væxten den gamle Pog
Hos Poge smaa;

For Væxt og Skjæg han Gloser faar,

Før end udi Bog han en Glose forstaar;

Hans Aar ere fire og tyve.

Men læs dog ej dine øjne ud,

Du Bondesøn!

Dog nej, du taler for tit med Gud
I ivrig Bøn:

Det styrker baade Syn og Tro;

Og naar du dig sulten maa lægge til Ro,

Du fastede glad til Guds Ære.

Det er den hellige Mortens Nat;

I Kirkekor

De Lamper brænde endnu saa mat

Om Alterbord;
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Det er saa sent ved Midnatstid,

Men Morten er dreven hel underlig did,

Til Gud og Martinus han bed.

Alt som han stander i dunkle X
I Kirkekor,

De ] .amper klare sig op saa brat

Med Lue stor;

Det vorder hartad lyst som Da
Og Klokkens det ene. det festlige Slag

Forkynder den hellige Morgen.

Hel underlig udi Sja>l og Krop
1 Ian monne staa,

Det kryber i ham fra Taa til T(»j».

1 [an knæle maa

:

Paa Altertavlen ser han hen,

Derhængerpaa Korset den Synderes Ven,

Hver Helgen bag ham sig mon skjule.

Han >er og stirrer saa I vist,

I [an græde maa
;

Thi aldrig tor han saa klart i Kri^t

•i Frelser saa'

;

i Ian siger, h\ ad ham siges til:

Jeg længe min I [erre det vil,

i 51 tro ham vil tjene!

Det er den hellige Mortens Nat

1 Syd i . 1;

der de l amper sig klared brat

< »m Alterbord,

I >a fødtes til Sankt Mortens Fest

iland munter enG
Morten saa monne han
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En Sten sig dølger her under Jord

Paa Kirkegaard,

Ej Navn og Titel, slet intet Ord
Paa Stenen staar;

Men udi Kors er Greb og Ris

Kun lagt paa den gamle, enfoldige Vis;

Hvem monne her under sig hvile?

Her hviler Manden, som Gud udsaa'

Til, med sit Ris

At tugte op af de Poge smaa
En Johan Fris,

Hans Tavsen og end Bisper to;

Af Borup de lærte paa Kristum at tro,

Af Luther hans Død at forkynde.

Det er den hellige Mortens Nat;

I Kirkekor

De Lamper brænde saa sygt og mat

Om Alterbord;

O, mon de sig vil klare brat?

O, monne en Luther der fødes i Nat?

O, monne en Borup det mærke?
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84. Til min Lise.

(1811.)

[Dette hidtil utrykte Digt til Elisabet Kristine Margrete Blicher,

fra September 1811 Forfatterens Forlovede og fra 1818 til 1851

hans Hustru, er indskrevet i et Exemplar af det ny Testamente.]

tlør du mig, du lille Pige!

Ej, hvad Daarer efterhige:

Bjærgets (i uld og Støvets I
•

jeg dig til Brudekrans.

Gud <>s vilde ej beskære,

id kun Daarerne attr.i

Heller han os vilde \n

Guld og Glimmer at forsmaa.

Pige! hvad du vilde hai

Gav jeg dig i Fæstensgai

Det. som fattigt re maa,

Dersom det Værdi skal I

Men, o P . Selskabsfuglen,

Som har Bur i 1 [jærtekul

I [jemme har den ikke ivr.

( )m den sui^ det, dog

t brydes, Fuglen tly

gien, som du har saa kja

Sørge maatte v\ <.

( >m der «-j \ ar I i.uil) ti!'

Var der '-j en taver 1 und.

1 [vor det I Gami

Skulde, efter ^takk.-t Blund,

og syng« mmen.

Men den Len l und er,

j Laven i *\ er alle 1

1
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Lystelig med Duft og Ly.

Ja, den er; men over Sky.

Kan vi og'saa Vejen finde?

Kan vi ogsaa vinde did?

Er der Rum til os der inde?

Grønnes den for Fuglemid?

Mærk det vel, du lille Pige!

At der er en Himmelstige

!

Blunder Støv, mens Aanden vaager,

Vi den skue gjennem Taager,

Se Guds Engle op og ned

Vandrende med lette Fjed,

Se paa Toppen det Guds Ord,

Høre Ordets Lyd til Jord,

Gjemme det i Hjærter rene,

Lade os med det forene.

Naar da Buret sønderbrydes,

Fuglen med Guds Engle frydes,

Englene paa Straalevinge

Fuglen hjem til Haven bringe.

Pigelil! o, her er Klangen,

Højt fra Himmerig udgangen;

Herren her dig forestilled

Udi Stave Stigens Billed.

Se da vist med Aandens Øje,

Hør med aandelig Forstand

Himmeltonen fra det høje,

Vejen til vort Fædreland

!

Aanden gjennem Jesu Mund
Raaber med saa klar en Stemme:

Jeg er Vejen, følg mig kun!

Da er Rum til dig der hjemme.
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Trods al Verden* Vind og Bolge,

Pige! lad os tro og folge!

Da vi i Guds favre T.und

Evig ses og synge sammen
Herrens Lov og Pris, ja, amen!

85. Brudevers.

Til P. Blicher og D. Kornbek, Oktober

: i.

42.]

liver en Gang mig ta for Øje

Mand og Kvinde udi Bryllupsdrag

Hver en Gang sig risender sammenfi

Til et Tegn paa hellig Ægtep«

Blinker Taaren mig saa klar i I I

l e ter Hjærtet sig imod det hø

Si teltende i hed, and n.

Herrens Ord i Hu mig altid rinde:

Di længer I

Ikkun én er Manden med sin ECvindi

Skjønt P >r <
>

;

< •: end d

K larlig monne det for os afbil

tdens Enl •! sin Hovedkil

Kristi Samfund med sin M

I \\ ilket Billed, Kristne! hi ilken N

A: Ord ( rud sendte til os n

1

Thi den li
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Maa da Andagt ej i Hjærtet lue,
Hver en Gang vi for Guds Alter skue
Knælende en Brudgom med sin Brud?

Ak! men naar sig Sjælens Øje vender
Fra det store Billed i Guds Ord,
Ser, at med de sammenlagte Hænder
Hjærter sjælden knytte sig paa Jord, —
Ak! da ser det klarlig sig afbilde
Aandens Affald fra sin Hovedkilde,
Menigheden som en troløs Brud.

Naar det ser, hvordan med Helvedkulde
Løses uopløselige Baand:

Q r /Manden
}b6r

'

før
i Kvinden)

la«des under Mulde,

Kvinden) .

Manden /
t!l en anden række Haand, —

Ak! da fyldes det af salte Taarer;
Thi det véd, trods Jordens kloge Daarer,
Sligt er Hor og ingen Ægtestand.

Dog, ej længer skal mit Øje hvile
Sorrigfuldt paa Slægtens dybe Fald;
Denne Sinde tør jeg rolig smile
Og med Gammen være Brudeskjald;
Thi jeg véd, at Hjærtet sagde Amen,
Der I for Guds Aasyn lagde sammen
Hænderne til Tegn paa hellig Pagt.

Heller end i denne Dagligstue,
Vilde jeg, at smykkede I stod
Hos hinanden under Kirkebue,
Knælede paa hellig Alterfod;
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Dog, ej det forstyrre skal min Glæde,

Thi jeg véd, at Herren er til Stede,

Hvor vi samles udi Jesu Navn.

Brudgom! os ej bar den samme Moder,

Fædrenavn ej deler jeg med di

Men du er alligevel min Broder:

Hendes Broder, som er ét med mi

jeg vil et Broderhaandtryk
\

Føl det al den Stund du er i I ive!

Thi det gives dig \ Jesu Navn.

Manden skal fra Moder og fra Fader

Skille sig og bygge hos sin Brud;

Moder du og Søskende forlader,

ieren alt hjemme er hos Gud:

k til Gud og ham i Bøn og Minde!

Dér du og skal Slægt og Venner find

Alle troendt* forsamles der.

len sked du som en Adam dyrk«'.

le Brødet i dit Ansigts Sved,

Reje Kornet og med sindrig St rke

Knuge l orn g I idsel atter ne

I )u kan kan du bind

Men lad ét dig aldrig
|

At kun Gud det er, som gi • r \

ar du . r under aaben i [iramel,

ned i Jord!

Se paa Engens Urtevrimmel!

Hor paa I ul lade Fuglek

Mætte Fugl kan il

I >ejlig klædt si tar Blomsten d

n Rok, foruden V
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Hjærtet da skal aldrig huse Sorgen

For det timelige Dagligbrød,

Ej sig plage for den anden Morgen,

Som en Gang dig finder bleg og død;

Sindet da skal have Tid at hige

Efter Brødet i Guds Himmerige,

Som ej mulner i al Evighed.

Fromme Brud! hvad skal til dig jeg tale,

Som ej alt jeg har din Husbond sagt?

Jeg det véd, du gjærne vil husvale

Ham, hvis Septer du est underlagt;

Følg dit Hjærte! det til Gud dig bringe!

Løft din Mand paa Kjærlighedens Vinge,

Hvis han vil paa Jorden fæste Rod!

End et Ord jeg haver til at lægge,

Glemmer dog i Live aldrig det!

Sagt af Gud det er til eder begge,

Og mon indeholde alt i ét:

Hvordan end sig Ting og Tider vende,

Lader Kjærligheden heftig brænde!

Skjule kan den Synds Mangfoldighed.

Kommer nu, I hjærtefulde Mødre!

Kom, du anden Fader for vor Brud!

Kommer hid, I Søstre og I Brødre!

Beder for det unge Par til Gud

!

Eders Hjærter I for ham udøse,

Som er Fader for de faderløse,

Som er sorrigfulde Enkers Ven!
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Du, som hist, forklaret, monne sjunge

Lov og Tak til ham paa Kongestol,

Hvem du her forkyndte frit med Tunge,

Da som Præst du vandred under Sol!

Lad dit Blik fra Himlens høje Sale

Paa din Enke og paa os neddale!

Sku med Gammen paa din Børneflok'

Præsten, som din ældste Son mon vie,

Er din ældste Datters Ægtemand;
Tvende Dotre paa Guds Urne bie,

Kjærlig kaarede til Ægtestand;

Her din vngste Søn du ser tillige.

Ved hans Side staar saa glad en Pige,

Glad, fordi hun er han^ Fæstemø.

Se paa dem, og sjung din Gud til Ære!
Vend til mig og Faderøjet hen!

Alt her neden bød du mig at være

Af dit Hus en kjær og trofast Ven;

YiM jeg for fra Grud i mange Dag

Kja-rlig dog han ledte mig tilbage

Til g til Elises Barm.
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86. Til Saga. 1811.

86. Til Saga.

(1811.)

[Dette er Indledningsdigtet foran Saga, Nyaarsgave for 1812. —
Titelbladet har som Motto:

Og du skal være for dem som hendes Kjærligheds Sang,

der kan vel lege; derfor skal de høre dine Ord, men dog

ikke gjøre efter dem. Esek. 33. 32.

Efter Indledningsdigtet følger en ^Fortale", dateret „Udby Præste-

gaard, den 24de November i8li", som her efter aftrykkes.]

-Kjære Datter, gak i Verden ud!

Far saa vidt, du maa, paa Land og Bølge

!

Tal kun frit af Hjærtet om din Gud!
Overalt hans Aand dig da skal følge.

Gak Paladserne med Suk forbi!

Naar man ej vil høre dig, saa ti!

Spotter man, da fæld en Vemodstaare!

Gunst og Medgang lover jeg dig ej:

Du er ingen væver Modedukke,

Knap man dig tør hilse paa en Vej,

Tit for dig man Dør og Port vil lukke;

Gammeldags du er i Maal og Sind,

Mangt et Sted man dig kun lukker ind,

For med dig som gammelt nyt at skjæmte.

Naar du sjunger dine Varselskvad,

For en Nattens Fugl man dig vil skjælde;

Naar fra Jord du flagrer barneglad,

Man din Dom som Sværmerske vil fælde.

Arme Glut! du ej kan gjøre ved,

At, før du blev født, gik Solen ned,

Du jo ej kan Nat til Dag forvandle.
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Arme Glut! dig Kuben er for kvalm,

Ej dit Vejr du trække kan der inde.

Gjennem Taget af den raadne 1 lalm

Kan du ej de klar«' Stjærner finde;

Intet Under, at du sværmer ud,

Sukker dybt og barnlig til din Gud,

Stunder did. hvor ene du har hjemme.

Naar du under Korset knæler ned,

Naar de salt» i Angerstaarer rind*'.

Mangt et Navn man til dig har og véd,

Kalder dig en overtroisk Kvin

Øjet gnistrer da som Flint og St al.

Man til Stol dig ønskede et Baal,

til Seng de gamle Fædres i
i

•

Bliv ej bange! gaa med Bøn <»^ Sai .

Da kan ingen Djævel di| »krække;

En og anden paa din tunge Gang
Vil dog vist en venlig Haand d

Venner har din Fader ikkun fa

Men de faa ham »'Nk.- og P

• 1 uds Fred ! naar en af dem du mø

Allerførst du dog ma nd

Nyaarsmorgen til min kjære Pif

Man dig favner med et barnligi S d,

Mangt et venligt ( hrd vil hun

l)u jo taler kun om < rud og m
1 lun vil elske, hun vil kysse d

l; li < , id dig paa din \

nu bl ild i st re I

I ad en Ven
r slet ikk

S m rask, hvis I batter du n



4^0 86. Til Sag-a. 1811.

Hils fra mig: her er et lille Brev;

Vil du vide, hvad i det jeg skrev,

Sæt dig ned! saa skal du faa at høre.

Kjære Pige! i det nye Aar
Venter du med Ret en Nyaarsgave;

Tidlig og jeg for dit Aasyn staar,

Skjænken alt til dig er lagt i Lave;

Dobbelt er den, som min Gjæld til dig:

Skjænk for Hjærtet, som du skjænked mig,

Skjænk til Gammen paa en Nyaarsmorgen.

Ikke Ringe af det røde Guld,

Ej Juveler, intet Perlesmykke

Byder jeg min Fæstemø saa huld

:

Intet Guld opveje kan min Lykke;

Og med Tak jeg siger, hvad du véd:

Ikkun Tro og Haab og Kjærlighed

Er mit Guld og mine Ædelstene.

Fæstensgaven, som i Dag du faar,

Er da den, som du dig selv har kaaret:

Hjærtet, som igjennem mange Aar
Har dit Billed i sin Løndom baaret;

Ikke mig, men Gud, det hører til,

Men jeg véd, du det kun eje vil,

For med dit til Gud det at forære.

Nyaarsgaven er dig ogsaa kjær:

Urtekosten af de Vinterblommer,

Alle grode de mit Hjærte nær,

Næsten alle i min bedste Sommer;
Medens Solen lavt paa Himlen staar,

Lad dem kvæge dig! I lune Vaar
Mere liflige dig Gud beskære

!



86. Til Saga. 1811. 42 1

Første Blomme, som dit (^je ser.

Kun omplantet er fra Islands Have;

Men om ej der var i K<»^tt-n rier,

Sømmelig var dog min Nyaarsgave:

Stirre maa jeg paa dens Blade stift,

Thi mig tykkes, en forblommet Skrift

Stander dér om dig og mig at la

Ogsaa jes^* min Helga tidlig fandt.

Alt som Gunlavg, udi Vennesale,

Som for Skjæmt jeg hende til mig bandt,

Udi Tanke, om end ej i Tale;

Ogsaa jeg var den Gang stiv og raa,

Ogsaa jeg hel gjærne vilde naa

Hædersnavnet af en Ormet 1

Ogsaa jeg i trende Somre di

Udenlands, for fremmed Sæd at ^kue,

Ogsaa mig en sælsom I ysl bet

Til at bo i 1 [øjelofters Stue

;

Sikkerlig det faldt min Helga ind,

At maaske hun var mig rent af Sind.

Da med Vintre end de Somre skrede.

I <<\ og lak. du Himlens Gud! at d<

Ej du lod mig Gurilavgs Vanheld frist

Ingen k.t\ n min kja re Si ai

S m al .tit jeg nødigst vilde mist«

« »g l ak. t< »rdi j>aa vilde Færd

som han, jeg k«»m min (
i aa nær,

Før sig lod optø det frosne Hjært<

Guddetvéd, om paa minSkjænk enG
I hi, som I [elga paa sin < « iinlai
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Stirre skal en Vinteraften lang,

Og dig lade saa med den begrave;

Gud det véd, om vi skal sankes her,

Om den Svane, som jeg har saakjær,

Med en Falk skal sees at hjemflyve.

Guds Vilje ske! vi véd det jo saa vist,

At Himlens Gud han er vor Fader kjære,

Vi véd det jo, at vi skal samles hist,

Og evig da hos Gud tilsammen være:

At Kongesønnen, hvem vi trode paa,

Skal over os sin gyldne Telt udslaa,

Og gladelig vi skal der under bygge.

De fagre Støtter, som den hviler paa,

Er Tro og Haab, som støtted os her nede,

Fra Jorden kunde de til Himlen naa,

Fordi fra Himlen de til os nedglede;

Men Telten selv, saa straalende og fin,

Af Kjærlighed: af Herrens Jordelin,

Den var ej her; thi her er ikkun Længsel.

Fortale
[til Saga, Nyaarsgave for 18 12].

Et Aar er nu forledent, siden jeg udstyrede Idunna, min

ældste Datter. Der jeg stod og stirrede paa hendes Smykker,

tyktes det, som for Guld skulde gjælde, mig Messing at være, og

Perlerne tyktes mig Glas. Ej var det underligt: nys havde jeg

fundet Ageren, hvor den kosteligste af alle Perler straalede gjen-

nem Muldet, og jeg vilde sælge alt, hvad jeg havde, for at kjøbe

den Ager. Medens jeg end skaadede Perlen og ligesom vejede, om

den var det meget værd, fik jeg dens underlige Vilkaar at vide.

Hvad de gamle Skjalde lej om Drupnir: at fagre Ringe dryppede

fra den om Nattetide, det var om Perlen sandt at sige. Perler

dryppede mig i Haand, som tyktes mig saa fagre, at jeg beskikkede

min Datter dem til Brudeskjænk ; men, medens de end vare paa

Vej, der jeg stirrede stift paa hin kostelige Perle, fandt jeg det
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med Sorgen, at dens Døtre smaa vare den ulige i mai ler:

ej vare de nær saa klare, og den kolde Glimmer var intet n

den varme, >-traalende Glans. Tungt faldt det mig jeg

turde ej holde det dyrebare Klenodie i uren Html.
i

i Ageren igjen og stirrede paa det med Suk og med
Langt vilde det være at omtale og dog umuligt at adsige, hvor-

lunde under Kamp rer Modet \ Haanden dristede

til igjen at annamme det hule det fælde -

klare Taarer. Nok er det. at aldrig havde jeg tænkt at udstyre

Sester til Idumux ker »let nu ved Herrens X

enddog s smykker vel maa agtes mere .lt efter som de

Navne betegne. Yi-t ser jeg end, at de stivnede Perle-

iber ej ere at ligne med Perlen -elv; men det

II. .liniens Urenhed er saa dybt indgrot. at den ej aftvættes her

1 Live: vel med Suk. men dog med R<>. skner jeg de Smaaperlers

- itte, og kun deretter tragter jeg: at lade dem trille -

kun sagtelig al Kjed "g Blod.

Hvad her er sagt i en LigneU Herren - K -kj.vnkede

mig . vil jeg i faa I var nødvendigt

fik Øjet opladt, maatte jeg agte alle ding al

]e*v. Kri>ti min Herres Kundskabs Ypperlight

alle Skarn, for at jeg kunde rinde Kristum, kjende han

hans Lidelsers Samfund og hans Opstandeh Kj lånt

endnu; men jeg bai I
den hellige l"

man med frelst Samvittighed kan vinde M.udet paa mange afai

Sindet hh. irandlet 1 [arp* o

Alter, rakte han mig ieh igjen, da han havde indviet

til - med frit Mod
Ikk' fuldkommen, n

•

1
•

; bekjende , at n I

• til i aer, no hvilke det

l .

:

umuligt, fuldelig .it k

len uden .it ranbruge den; men naar je^ !•<

allei

kan fald«

han- 1 [erligh« i nibcdelw

man 1 dia

find 5 H vil

uden Tvivl kur.

.
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kun vil høre én uforanderlig Tone, maa tykkes, at jeg med mit

Kvad vil tækkes tvende Herrer: Gud og Menneskene. De sidste

vil jeg svare forst, baade fordi der mellem dem ere fromme Sjæle,

hvis Skrøbelighed jeg nødig vilde forarge, og for at sige dem, at

de des værre, efter hvad jeg selv bekjender, have Ret i noget: i

Henseende til mig, enddog de have Uret i Tingen for sig selv.

De skulle da først og fremmerst agte , at det kun er Gud , hos

hvem der er ingen Forandring eller Omskiftelses Skygge: alt, hvad

som heri vil ligne ham, bliver sin egen døde Gjenlyd; og deraf

kommer det, at de fleste saakaldte Pietister knap opbygge sig selv,,

endsige andre , ved deres bestandige ét og det samme i Ord og i

Klædning. Ligesom det er den samme Gud, i hvem vi alle leve

og røres og ere, men lade os dog saa adskillig til Syne baade i

Aasyn og Lader, og ligesom det er den samme Aand, der uddeler

alt til alle , men fordeler dog sine Naadegaver saa , at intet

menneskeligt Øje formaar at efterspore Enheden1

i den store Mang-

foldighed, — saaledes skal ogsaa al vor Tale udgaa fra Gud og vende

hjem til ham, men paa adskillige Veje. Dersom nogen taler, siger

Apostelen, han tale som Guds Ord! og det er sandt udi flere

Maa der: det er sandt i den Mening, at vor Tale kun duer lidet,

dersom den ej føjer sig efter Guds sandfærdige Ord; men ogsaa i

den Mening er det sandt: at vi af Guds Ord, af de Guds Mænd,

som talede, i det de dreves af [den] Helligaand, skulle lære, hvordan

det bør os at tale. Det er Sværmeres Sæd og Kjendemærke, siger

den salige Luther, at de agte haant om det skrevne Ord og tillyve

sig højere Aabenbarelser; og sandt er det, at naar man ret beskuer

de hellige Skrifter, kan man aldrig forledes til at dreje og røre sig i

én og den samme snævre Kreds af Syner og Ord. Hvor vidt flyve ej

Job og David og Profeterne, uden at Gud dog nogen Sinde bliver

borte for dem! Jeg er bange for, at de fleste, som saa ængstelig

gjentage de hellige Navne, staa som de, der vil holde Gud tilbage

i Ord, efter at han har forladt Hjærtet; thi er han dér, da ses han

overalt, saasom Jorden er hans med dens Fylde; naar Øjet er

enfoldigt, bliver det ganske Legeme lyst. Ja, hvad have vi mere

Vidnesbyrd behov end Jesu eget! Skulde nogen altid med Ret

bruge de samme Ord, da maatte det vel være ham, som var Ordet

selv; men ved hvor mange Ting ligner han ikke Guds Rige! for-

følger han ikke Ligheden gjennem det døde og det levende: fra

Perlen og Sennepskornet indtil Mennesket, og gjennem Menneskets

Idrætter fra Hyrdens og Bondemandens Syssel indtil Kongens

Bedrift i Højeloftssale ? Han er da heri, som i alt, vort uopnaae-

lige Mønster: i ham bode al Guddomsfylde legemlig, og af ham
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kan vi da lære, under hvilken Skikkelse Gud .åbenbarer rij

Kjed. Trolig fulgte hans Apostle, og synlig den heil

Povel, dreven af den Helligaand. efter sin N og

Tidens Lejlighed, Mesterens Fodspor og søgte at vx-re alt for alk-,

paa det han kunde vinde nogle. Den samme Vej agter

Guds Naade at vandre, imedens jeg er her til Hose, og det er

Gud> Vilje, at jeg skal røre Tungen; jeg er baade vise og uvi-e

en Skyldner; paa anden Vis, men aldrig med Villende og Vilje

xnderledeSy taler jeg enfoldelig om Gud og Kristo, om Tro og

Haab og Kjærlighed, fra det hellige Sted Og i Børnekredsen

,

anden Vis i Bog og i Skrift, og det igjen hel adskillig, som det

monne falde. Intet, hverken Krønnike eller Grublen eller K

urent, uden for den, som mener det; thi Gud haver helliget alk-

Ting i Kristo, og de ere alle rene, naar de brages m<.

sigelse, saa at Gud æres i dem.

Til den anden Part af Læsere, som Bti ar jeg kun

dette kortelig at sige: at ved en aaben >mmer Brude-al

bel -kt, og den Glæde, som dér skal midt i

drøvelsen , maa komme oven fra og hige der op tilbage. Skulde

endelig nogen Bte g over det, min Bog. art den oplader

-in Mund, -iger om sig -elv 1

), d.i vil jeg for-t on-ke. at enhver

I. 1 -er kunde give sig -elv det Vidnesbyrd, at det ej var til ham,

den talte, og derna -t melde et Par ( »rd om Talen -elv. Vil man

kalde den abesi la mener jeg, thi man

JO let, hvad jeg vil g hvem der kjender -in Bibel.

har udeladt alt, hvad lom, Meningen u-kadt. kumle 1..

ude. Desuden vil jeg

ret mindre I mit Pund end netop nu. g til

min G ind-er. at aldrig har jeg k\.<

-iden jeg holdt Op nin rette I !

neste. |
nker mig end Ikb

t -ker —
. da skal

nemme, at der hal ult iblandt dem

vil nogen. - *un kjender mig af dem

at jeg 1

; nav« l

tideni Pi • laadan Grille bar den Helligaand, hvin

[ndskydel* x

1 Lntha

til det i al i

Dei

'1 [Dei
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og naar jeg ser Søndenvejr blæse, véd jeg vist, det bliver hedt.

Vel véd jeg, at mange aabenbar, og adskillige i Hjærtet, le ad

mine Spaadomme; men jeg maa svare dem med Kristi Ord: naar

I se paa Himlen, sige I:

Aften rød gjør Morgen sød,

Morgen rød gjør Aften blød.

I Øjenskalke! Himlens Skikkelse vide I at dømme; kan I da ikke

agte paa Tidernes Tegn!

Om de enkelte Digte har jeg kun lidet at sige. Gunlavgs

Saga er forhen oversat i danske Bibliotek af Hr. Kaptajn Abraham-

son , og det afholdt mig for nogle Aar siden fra at røre den ; om
den har vundet eller tabt ved at blive en Mellemting af Over-

sættelse og Bearbejdelse, véd jeg ikke selv, men jeg mener, den

staar passelig paa sin Plads, og det er mig nok. De fleste Smaa-

digte ere fra Klædningens Side ny og, paa to nær, forhen utrykte.

Alle henhøre de til mit indvortes Livs sande Historie og knytte

sig hist og her til mine udvortes Forholde ; men jeg tror dog

nogenlunde at have undgaaet den Klippe, at lade det udvortes

spille nogen egen Rolle; og mit indvortes er det jo netop, de

Læsere, for hvilke jeg skriver, ønske at kjende.

Om Mindesangen over Morten Borup har jeg kun dette at

erindre, at naar de vantro, som saa sikkert mene, den ret maa

være, hvad de kalde et Fantasispil, gjøre sig den Ulejlighed at slaa

op i Pontoppidans Marmora Danica , om Borup og selv om Alter-

tavlen i Sankt Klemmens Kirke , vil de med Forundring finde det

samme fortalt ganske tørt som Faktum. Naar de nu tillige vil

udregne, at det virkelig var Luthers Fødselsaar 1483, Borup kom i

Skolen, vædder jeg, de tænke maa, om ikke sige: det var løjerligt

nok, men det var da kun et Tilfælde.

Nu, i Guds Navn, far vel og læs vel med et enfoldigt Øje,

kjære Læser! Gud véd, om vi skal mødes mer saaledes ved

Nyaarstid; men naar og hvor vi mødes, da gid det ske i Aaben-

hjærtighed og Kjærlighed! Kjærligt er mit Hjærte i min Ensomhed

udbredt mod alle; gid det maatte mærkes paa min Tale, selv da,

naar den tykkes haard!
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[Di^se to Smaaver> findes i de til de to Venner skjænkede

piarer . - her er

Til min Ven I . D v\.

11 vad du selv har maattet gjennemst

Sendes dig med Ret til Nyaarsg

ABCen. som du maatte pløje,

I\r nu bleven til en Bog saa fin;

Gid den nu dig dobbelt maa fornøje,

Glæde dig som baade din og min!

Til min 1';/ S. //

Ej behøver du min B

For paa mig at tænk

S g i Minder d

Tit vil dybt nedsænk«

I rlæde di.

. 1 rlig deler med din Ven
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88, Til Hans Gram Bechmann.

I Anledning af hans „Drøm" i Sandsigeren Nr. 40.

(isn.)

[Rahbeks Sandsigeren for 31te December 181 1, S. 767-78. Optrykt

i Kvædlinger 18 15, S. 265-74, med forudskikket Aftryk af Bechmanns

Stykke, betitlet „Tidernes Tegn. En Drøm"; samt (S. 248-49)

denne „Fortale" : „En af de faa danske Præster , som i dette Aar-

hundrede har talt Sandheds Sprog om den hartad uddøde Kristen-

dom, Hans Gram Bechmann, lod endnu 181 1 en liden mærkelig

Tale indrykke i Sandsigeren Nr. 40, hvorpaa det følgende Vers

er som et Svar; og jeg haaber, at den kristne Mand ej fortryder

paa, at jeg lader Talen hel aftrykke."]

uom Dreng modtoges jeg af dig en Gang
Hel venlig i de længst henrundne Dage,

Da nynnede jeg paa en Takkesang,

Hvoraf kun Mindet jeg har nu tilbage.

Jeg glemte den paa Ungdoms Daarefærd,

Ak! da saa meget mig gik rent af Minde;

Men her og tit den Id er Manden kjær

Som Drengen, svag, men kjæk, har haft i Sinde.

Saa tag min Tak, du gjæve Præstemand!

Ej just fordi du venlig tog mod Drengen,

— Det rører Hjærtet, men ej Harpestrængen, —
Nej, Tak, fordi du ærlig har holdt Stand

I Kristendommens tunge Prøvedage,

Til Tiden ved Guds Forsyn kom tilbage,

Da Pallas dog ej længer ruger ud

Af hvert et Æg en ussel, selvklog Daare,

Men ogsaa Mænd, som knæle vil for Gud
Og under Korset fælde Angerstaare!

Modtag den Hilsen, jeg af Hjærtens Grund

Dig venlig sender over Bælt og Sund!
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Du var alt Mand, da jeg var Dreng i Alder,

Men dog-

i Kri>to jeg dig Broder kalder.

O, lystelig det klinger mig i Øre,

Xaar Stundum, ak, kun sjælden, jeg kan høre

En Rost i Ørken mellem Farisæ'r

< )m Riget, som igjen er kommet nær.

En Røst, som sanddru, uden Sky forkynder

Det Offerlam, som bar al Verdens Synder.

Jeg fulgte dig, o Bechmann! nys med Glæde
I Kirken ind paa vaagne 1 )rommegang.

Og gjennem dig j-xr hørte Kingo kvæde
Saa mangen glemt, men sanddru Fastesang

De samme 'Ioner, som til Fryd Og Smerte

Mig klinge tit i Harpe som i Hjærte.

Ja, det er sandt, at Jesus kjendes ej,

Fordi den usle Stolthed siger nej,

I
>-• medens Daarer hojt paa Lyset skrige,

Alt mere Mørket skjuler Jorderige.

Det og er sandt, at selv de bedste hinke,

At de fra Altret os til Højen vink

At Røgelsen i deres ( fferskaal

De tænde vil for Jehova og BaaL

Det end er s.m<lt. at Satan haver spundet

i).- Reb, der sig om I vsestagen sno

Men styrte den, har han endnu «'j kunnet,

l)u paå han- I >rd ej inaa den I ogner ti

1 lan l- saa felt al dybe 1 [elvedstrub

S m .ilt han havde l \ set i sin < hrub

S i 1<> han fordum, <la med KJageski

I
)•• fromme stirrede paa [esu I .

Men n-t -"in da han- I atter thi\ hl it.

blev til Skr l lylen hel omvend
^>

i skal ••!! < rang endnu det attei

skal den fule lade staa

:
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Det lyse skal for alle dem, som vaage,

Naar Stormen har adsplittet Nattens Taage.

Korsfæstet har man Frelseren paa ny-

Og, ej som Josef, men med Støj og Ry
Paa Skrømt, hans Lig bevist den sidste Hæder:
Indsvøbt det vel i fine Jordeklæder,

Og med Moral det balsameret saa,

At som en Mumie det kan bestaa,

Til Himlen røres og Basunen skralder,

Indtil han selv det af sin Grav opkalder.

En Grav, hvori slet ingen hviled før,

Man til det samme haver pænt udhugget;

Man smeddet har af Staal og Jærn en Dør,

Med hundred Laase den ret fast tillukket;

Ej til Pilatuser de denne Gang
Og ej til Vægtere har nogen Trang:

Til saadant trængte ikkun Jødepræster,

Da for Disiplene de havde Frygt;

Nu for Disiplene kan Jesus hvile trygt,

Thi de har selv korsfæstet deres Mester.

Dog, Himlens Magter er kanske saa stærke,

At ej Disciplene de har behov;

Og er det saa, da skal de snarlig mærke,

Han ej blev stjaalen, medens Vagten sov.

Nu er det Dimmelugens sidste Nat,

Og Morgenrøden vil fremskinne brat,

Mig tykkes, alt i Aanden jeg fornemmer

En Jubellyd fra Millioner Stemmer:

O, salig Paaskedag!

Nu har vi vundet Sag,

Langfredags bitre Minde

Maa nu saa sødt hensvinde;

Thi Jesus vandt med Ære,

Hans Navn velsignet være!
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Jeg ser det grandt, du mener ikke saa:

Du ser Herolden alt med Septrel ia,

Du Skyen ser sig over Tronen hvæl

Som Spotterne skal se, og tro og skjælve.

Vi lige let kan begge skue fejl,

Vi >kue begge i et dunkelt Spejl;

Men visselig kan end paa mangen Maade
Til Kristi Pris sig løse Tidens Gaade.

Q, hor en Gang, hvordan i Norrigs Ijælde

Hel sære Røster rore sig med Vælde!

Hvo véd, om ej i Norden denne Gang
Udbryde skal hin store Paaskesai

S< . hvor de sysle hist bag Hav i Ve
Hvad om de renses til en Paaskefest]

I Morgen skal vi paa det høje Stade

Os føle og <>-> te saa hjærteglade,

Xaar Kristi Fjende vi se død nedtal
<

' )vr hor<- Gud sin Son hel brat hjemkalde,

Da han. som Barnet efter 1 ivet stod,

Er druknet rædsomt i uskyldig d.

O store Sandsagn! naar vi dig forstaa,

Af dig vi kan om Kristi Kirke

Xaar en Herodes sig mod Hud oprejser,

Som Spotter, Grubler eller ryrkekejser,

Og sværger i sin blind. • Helvedhan]

At dræbe Jesus i hans Moders Arn
1).! hai er < »ud en Plejefader .tit

I Visdom til sin hellige udvalgt;

Med Moderen og hendes 5] Søn

Til dilden Ørk han Sygner udi I øn;

1 [erodes farver S "deodden rød

Med Blod af spæde udi Moderskjød;

1 [Ki edl Septer.

\
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Men Guddomsbarnet han dog aldrig- rammer,

Maria tryg i Ørken det opammer.

Hel sørgelig og mørk en Tid henskrider,

Ja, én Gang maa vel og henskride Tider \

Da maa Herodes paa sin Trone grue,

Og alt det Blod, han rasende udgød,

Ham piner, brænder som en Helvedglød,

Ja, vælter sig i Aarerne som Lue,

Til den nedhvirvler ham i dybe Sø,

Hvor Ild ej slukkes, Ormen ej kan dø

;

Da Engelen for Josef staar saa fage

Og raaber jublende: kom kun tilbage!

Thi han, som Barnet efter Livet stod,

Er brændt og druknet i uskyldigt Blod.

Og fra Evropa flygter Jesus vist,

Og flytter med sig bort sin Lysestage;

Men ej med Vold og ej med al sin List

Kan Satan Lysene fra Altret tage;

End staar det der, det vakre Lysepar,

Og brænder herlig med sin klare Lue,

Med Sværd og Støv og Vand i fulde Kar
Afmægtige dem Mørkets Dværge true,

Kan dem ej slukke og ej overvinde;

Thi naar den sidste Flok i Kirkekor

Forlader fejg det høje Alterbord,

Med Stagerne de Lys da brat forsvinde,

Og det, som Hoben træder paa med Haan,

Er kun et Blændværk af den fule Aand.

Ej Lysene, men vi er stedt i Fare,

O, ve os! om ej kjækt vi dem forsvare!

O, ve da os! vi ere Jordens Salt,

Og raadne vi, ved os da raadner alt.

Os spørger Jesus: hvor kan I dog sove,

Xu, Tiden er, en mandig Dyst at vove?
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Op, Brødre! op af Søvn, til Bøn og Kamp
Mod Sværd og Ild og Vand og Stov og Dam])!

Vi kæmpe skal. naar ogsaa hult vi sukke,

For Aanden^ S rd maa alle Fjender bukk'-.

Ihi staa, som Kvinder, vi i ledig S

Og lade Fjenden Herrens Odel hærge?

Kr længer ej vor Gud saa fast en Bo
Er han ej vort. som Luthers, Skjold og Værge!

Kan vi ej gaa en Luther- Kæmpegang,
Og sjunge trøstelig han- Kæmpesang:

„Var Verden end af Djævle fuld,

Kun lidt det vilde sig

saa længe Gud er tro og huld.

Vi ej et Straasbred vigi

Vi véd det saa godt

:

Den Mørkhedens Drot,

I [vor trodsig han staar,

Kun lidt han tormaar.

< >rd. — og han maa falde.

Det Ord skal lade sta

j dertil Utak hav.'; »)

Gid altid vi kun sjunge m
Ve<i Aandens Naadef

V )t . Ere g Viv,

V rt G g vort l iv.

l : I tage dem frit

!

I ).-t nytter dem kun i

Se, let er ringen: alt i < rud v i n

Naar v\
' m læn

K
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Vi véd, at i den gamle Kristenold

Apostler og Martyrerne det kunde,

De følte dybt, at Død er Syndens Sold,

Og døde kjækt, for ej at gaa til Grunde.

Men Ørnen faldt fra Kapitolets Top,

Og Korset fløj med Konstantin der op;

Ja, Julian i Sandhed det befandt,

At Nasaræeren 2
) ham overvandt.

Hvad, er da vel den Kunst saa ny og stor,

At myrde Jesus med hans egne Ord!

Har Skolastikerne den samme Kunst ej drevet!

Lidt finere den sagtens nu er blevet.

Men Luthers Sværd kan ogsaa slibes op

;

Da skal vi se en Blegnen og en Blinken,

En lønlig Fnysen og en synlig Hinken.

Af Museslægten er den hele Trop:

Som Mus de gnave baade stort og smaat,

Selv Kongesmykket er dem ej for godt;

Hvor er det Baand og hvor de Buestrænge,

Som ej maa briste, naar de gnaves længe?

Mens Katten sover, gaar det grumme rart;

Men, naar han vaagner, — og han vaagner snart, —
Da gjælder det, om Musene kan spænde

Den Bue, som saa flink de kunde skjænde;

Da gjælder det, om der er Huller nok,

Og om de rumme kan den hele Flok.

Mon kjækkere den Museflok er vorden,

Fordi ej længer Vatikanets Torden

Dem kalder sine elskelige Børn:

Fordi den gamle, barske Romerørn
Ej længer nu som fordum er til Rede,

For sine Vinger over dem at brede,

For skarpe Klo i hver en Kat at slaa?

*) [Baade Sandsigeren og Kvædl. have Nasiræeren. Rettest

havde været Galilæeren?^
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Dog, tys! hvo véd, hvad der i Tiden gjærer.

Hvad allerede den ved Brystet nærer!

Maaske er Dyrets Time kommen nær:

Da tier Spot, da stige hule Sukke,

Der kommer Hede med det Søndenvær;

Naar Jorden da mon under Foden brænde,

Xaar Tungen klæber sig ved Ganen fast.

Da kom, o Herre! kom med Kraft og Hast'

Bevar os tro indtil vor sidste Ende!

Her ender sig vor korte Vennetvist,

Som sært maa klinge i vanhelligt Ør

I ). Beckmann ' begge vi det tro saa vist,

At. først naar Himlens Kræfter sig mon røre,

Frembryde skal den sande Morgenrøde,

Og Kristus hel opstande fra de dodv.

A / ir han indgange vil i Brudesal:

Ved dybe Midnat eller Hanegal,

Det véd vi ej. det bor os ej at vide;

Men det vi véd: at vi med ham ^kal lide,

Om vi med ham vil dele Tronens Glans,

Om vi af ham vil tage Ærens Krans,
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[Dette hidtil utrykte Digt haves kun i Udkast, paa tre forskjellige

Stykker Papir, hvorfor Enheden kan bestrides ogsaa af ydre Grunde.

Stjærner betegne her Grænserne mellem de tre Stykker. Digtet er

ikke færdigt, men fortjente dog at bevares, og finder her en

passende Plads som Overgang til næste Afdeling.]

Oer I hist paa Dovres brede Tinde

Gamle Gubbe, som en Due hvid!

Hvad mon han i dybe Sø vil finde,

Mens der ned han stirrer saa med Flid?

Ser I, hvordan han sin Pande rynker!

Ned mod Brystet tunge Hoved synker,

Stundum sagte det bevæger sig;

Noget tungt ham ligger vist paa Sinde,

Alvorstanker røre sig der inde,

Mens han stirrer i den dybe Sø.

Se, hvor dybt han drager nu sinAande!
Hør, han sukker! stor er Gubbens Vaande.

Kun omsonst sig Øjet løfter op
;

Thi fra Fjældets indelukte Top
Ej sit Land han mægter at beskue.

Men omsonst? — O, nej! til Himlens Bue
Drives Øjet i andægtig Bøn.

Fjældetop han sikkert ej behøver

Til at overskue Norrigs Land;

Vist hans Syn det er, som ham bedrøver:

Synerne udi det klare Vand.

Gamle Sø! jeg dine Vilkaar véd:

Gubben tit har over Dovre vandret,

Tit han og sit Aasyn har forandret;
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Og saa tit, hans Kæmpeskygge gled

Anderledes over dine Vande,

Maatte den som udi Fængsel stande.

I dit Spejl nu Skyggerne du har

Af, hvad Gubben i >in Ungdom var:

For hans Blik sig monne dér forsamle

Ungersvenden, Manden og den gamle;

Derfor er det, at han grunder saa.

Derfor er det. at saa dybt han ma
Sukket hente i det klemte Hjærte.

Legemlig jeg ikke nogen Mnde
Satte Fod paa Dovres brede Tinde;

Men de Skygger, som i Søen staa,

Udi S E - klare Spejl jeg

m jeg saa' dem, skal de nu rremskride,

Synlige for den, som Spejlet kjend

Synlige tor alle deres Frænder,

Som i Norden lt Sjælehjem.

Skygger fra den %amle Højolds Dage!

e;er op endnu en Gang paa Jord!

I. som kvad ' lins Brag

r Lydt endnu en < rang i Nord

!

kun jeg jer opkalder,

Alt for dybt sig hvile eders Ben:

11 anden Alder

Til sin Aske af de tu Sten

1 avet har saa koldt el S ekamn i

r bor en < Ud:

roret i indet Kamme
med 1 test, med < ruld Skjold,

ke Kæmper lystede at

Rejste over isten,
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Glemte Old! til Støv blev dine Ben,

Gjennem Vagten kommer ej din Skygge.

Er af dig slet intet da tilbage?

Er da hel du sunken ned i Jord?

Er af dine Træk slet intet Spor

End i Sønnens Aasyn at opdage?

Jo! Saa vist som Adams onde Blod

Gjennem hele Slægtens Aarer flyder,

Og saa vist som Skud fra Træets Rod
Til et Træ, ligt Moderen, opskyder.

Ryk det op og plant det, hvor du vil

Prøv din Kunst og øv dit Spil!

Har det Sol og har det Læ,

Har det Jord, som det kan nære,

Bli'r det dog det samme Træ,

Vil de samme Frugter bære.

Væxten er der Forskjel paa,

Frugterne, tilstaar jeg gjærne,

Her er store, hist er smaa,

Altid dog den samme Kjærne.

Blev kanske de gamle Danske,

Da til Frankerig de kom,

Eller deres Sønner franske,

Skjønt de vendte Maalet om?



N o r d i s k e Sagaer

(1809-11.)

i. Odins Komme til Norden.

2. Sværdet Tirfinj

3. Gunlavgs og R a fns S

00



[Ved „Indbydelse til gamle Nordens Venner", 1808, der vil

findes optagen forrest i 2den Del af nærværende Udgave, bebudede

Grundtvig, at han agtede „i en fortlobende Række at fremstille de

betydeligste Optrin af Nordens Helteliv, fra den Time, da Asa-

manden Odin inddrog i Nord, indtil den Stund, da Palnatoke

stræbte forgjæves i Jomsborg at rejse et unedbrydeligt Tempel for

de styrtende Aser." Og sammesteds hedder det: „Villigen lader

jeg mig af Bedrifternes særegne Vilkaar tvinge til : nu i den

kunstfri, trohjærtige Sagastil at fremtælle de gamle Sagn, nu igjen

at stræbe i bundne Stave op mod den dramatiske Form". Hans
Palnatoke var da alt udarbejdet og danner et Led i den Række af

„Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord", som udkom 1809, og

som vil findes i 2den Del af nærværende Udgave. I Fortalen til

disse Optrin (dateret 14. Novbr. 1809) siger Forf. : „Et Hæfte,

indbefattende tvende Sagaer: om Odins Komme til Norden og om
Sværdet Tirfing, mangler kun det sidste Haandlæg ; men hvor snart

det kan følge, maa for en stor Del bero paa dettes Skæbne."

Disse Sagaer kom dog ikke, som paatænkt, med i „Optrin af

Nordens Kæmpeliv" , hvis anden Række : Volsung-Sagnene , under

Navn af „Optrin af Norners og Asers Kamp" udkom 1811 og

vil findes i 2den Del af nærværende Udgave. Sværdet Tirfing

optoges derimod i „Idunna, Nyaarsgave for 181 1" og senere, helt

omarbejdet, i „Nordiske Smaadigte", Kristiania, 1838 (se her foran

S. 190 og 192); medens den lille Saga om Odins Komme til

Norden har henligget utrykt indtil nu og aldrig faaet det „sidste

Haandlæg", som Forf. 1809 tiltænkte den. Begyndelsen af „Sværdet

Tirfing" i dens ældre Form (i Idunna) viser ogsaa kjendelig tilbage

paa hin lille Saga, som skulde have gaaet forud.

Den tredje her medtagne Saga: Gunlavgs og Rafns, falder vel

egentlig uden for den Række af Optrin, som Forf. 1808 anmeldte,

men slutter sig dog i Stil nær til de andre , ligesom den ogsaa til-

hører samme Tid, da den tryktes i „Saga, Nyaarsgave for 1 8 12",

hvis Fortale er dateret 24. Novbr. 1811.]



I. Odins Komme til Norden.

(i8oq.)

[Grundlaget for denm §aj Snorres Edda, Ile S ^
ra og

Yngli: Den er her for første Gang trykt eft 1 terens

ler dog endnu kun er et Ud -avner det „sidste

>m bebuded : talen til ( )ptrin at \ livets

Undergang, i.Soq. — Haandskriftet h.ir samme Overskrift som her

oven for; men d :.<!•- Begyndelsen til en anden Afskrift,

med Titelblad: ..Saga om Odin. udsat paa dansk Maal af gamle

d Xik. i 5ev. Grundtvig, Kandidat ;

.

denne]

Fortale.

Gunstige 1.

han

1 I R \.ronniker la han ej kumle

idnu ud

'
I

en ret

11 dennem k

fuldbring S leurt, til

at luk hver

som I

S

. at hvei

.'

I »i
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og Husvalelse nu, som de sidste Tider ere komne. Men al den

Stund at vi skulle have nogen sømmelig Gammen herudaf, da kan

det ej ske, uden med saa Skjel, at vi vende vor Hu fra Verden,

saa som hun nu monne være; og hvem som hendes Ansigt tykkes

fagert, og hendes Handel lystelig, han blive da ved hende som

Manden ved sin Hustru, eller Lefleren ved sit Bolskab, ej menendes,

at han kan nemme eller glædes ved de gamle Frasagn!

Tvende Kaar ere nu satte, og hver kejse, hvad hannem synes

bedst at være! Dog det ej er at fordølge, at jeg alsom helst vilde

lede mange Mænd ud af Drovelsens Tid ind imellem deres gamle

Frænder. Al den Stund jeg du monne se — det være sig en stor

Skare eller ringe Flok — stande omgjordet med Vandringsstaven

i Haand , da sømmer det mig , som saa mangen Gang haver faret

den Vej, vel at oplyse dennem om Landsens Lejlighed og om de

Mænds Handel og Vilkaar, som vi skulle fare hen ud til.
:
)

w3aa er sagt i gamle Bøger, at Landet nord

ved Gandvig blev kaldet Alfhejm, men sønden mod
Haalogaland: Ymesland; og før end Asamænd kom
til Norderlande, da bode der Jætter og Halvjætter.

Da gjordes stor Folkeblanding, al den Stund at

Jætter toge sig Kvinder af Mannahejm, og somme
af dem giftede did sine Døtre.

Dette var ret ligervis som der siges om Guderne:

at de i Tidens Fødsel blandede sig med Hrim-

tursernes Æt. Mænd tyktes da saa vel om Jotun-

hejm, thi at dér bode en Konning, som Godmund
hed: en stor Blotmand, rig og kløgtig, og saa

gammel var han og alle hans Mænd, at de levede

mange Mænds Aldere. Derfor blev det trot, at i

hans Rige var Odaainsaker, et saa lykkesomt Sted

for hver Mand, did monne komme, at af ham falder

Sot og Ælde, og han maa ikke dø. Saa er og

J
) [Her er Fortalen vist ude; men Haandskriftet har dog endnu Ordene:

»Det er da først at sige« — — — hvorefter ej mere er skrevet. Disse Ord have

da sagtens skullet være Sagaens Begyndelse.]
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sagt, at der Godmund var død, blotede Mænd til

ham og kaldte ham sin Gud. Saa havde mange
Mænd glemt Sandingen om de hellige Guder, at

de turde mene, deres Bo var udi Jætters Lande.

I samme Time spurgtes den Tidende, at udi

Asgaard var en stor Høvding over Asamænd, som
Odin hed. Han vidste sandere at sige om Guderne,

og alt gjordes, som han vilde. Thi ville somme
mene, at det var de gamle Guder selv, som i ham
og dem, ham fulgte, lode sig til Syne for Menneskene,

at de igjen skulde faa at vide deres Handel.

Gylfe raadtedadot I and, som nu hedder Sverig

og om ham er nu sagt, at han var mangkynd
men dog undrede ham det, at Asafolket var saa

kyndigt, at alle Ting gjordes efter deres Vilje; og

grundede han paa, om det maatte være af de:

eget Væsen, eller det voldtes af de Guders Kraft.

som de blotede til. Han beredte da sin Færd
drog i 1 øn til Asgaard udi gammel Mands I ignelse.

Men Asern< visere i' han- Færd. tor

han kom; thi lode de mange underlige Syner

komme op for han- Øjne, at han maatte kj<*nde

deres Storhed.

Der lian kom i Borgen, saa' han en Hal.

høj, at man næppe kundi c hende endes

rag var lagt at gyldne Skjolde som at Spaane.

Gylfe -aa' en Mand i Hallens Hor. som

med Haandsaxe, saa at syi altid vare i Luften.

Manden spurgte ham <>m Navn; han nævnte

Gat ter, sagde sig at være kommen ad Lanj St

bad "in Mattel) og spurgte, hvem der n

Borgen. Manden svarede ham. at Kongen r

at han skulde følge med at se ham. og da spør

ham selv om Xa i- i d**t samme snode

Manden for ham ind i Hallen, fulgte.
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Dørene lukkede sig i hans Hæle. Han vandrede
frem over mange Gulve, fulde af meget Folk:

somme i Leg, men somme i Vaabengny. Da saa'

han trindt sig, og tyktes ham meget utroligt af,

hvad han saa'. Dér saa' han tre Højsæder: ét op
fra det andet, med en Mand i hvert, og spurgte,

hvad Navn de Høvdinge ejede, og fik til Svar af

den, ham ledte ind: at han, som sad i næste Sæde,
hed Høj og var Kongen; den nærmeste hed Jævn-
hej, og den øverste Tredje. Høj spørger den kom-
mende, hvad mere hans Ærende er, og siger end:

Mad og Drikke staar rede for dig som for alle

her i højen Sal. Men Gangler svarer, at han vil

først vide, om nogen sagnkyndig Mand er inde.

Høj siger: Stat du frem, medens du spørger! Sidde

skal den, som svarer.

Nu spurgte Gylfe under Ganglers Navn om
Tidens Ophav, om Gudernes Liv og Strid med
Jætter og om Ragnaroke selv; og altid fik han det

Svar, som vel kunde due. Men der Høj havde
sagt de store Tidender om Gudernes Fald, da
endte han saalunde: Dersom du nu kan spørge

længere, saa véd jeg ikke, hveden det kommer dig

i Sind; fordi at ingen Mand hørte jeg sige længere

frem om Tidernes Færd. Og nyd nu, hvad du
nemmede! Dernæst hørte Gangler meget Døn
hver Vej fra sig; og der han saa' sig mere om,

da stod han alene og saa' ej uden den jævne
Slette. Da styrede han sin egen Kaas og kom
hjem i sit Rige og sagde de Tidender, som han
havde hørt og set, og efter ham sagde hver Mand
den anden disse Sagn.

Der nogle Vintre vare ledne, spurgtes den
Tidende, at Odin med sine Asamænd drog ind i

Norden og hen til Konning Gylfe udi Mannahejm.
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Selv bode han i gamle Sigtun og lod der I

et stort Tempel for Guderne. Men lige som han

kaldte sig selv og dem. ham fulgte, med Gudernes
Navne, saa tillagde han dem ogsaa de Steder og
Boliger, som vare sagte at hore Guderne til. Og
som Stundene lede længere frem. da trøstede -

ingen til at tvivle paa, at disse Asamænd vare de

gamle Aser selv.

Herom dømme andre Mænd, som klogere ere

mere forstaa af gammel Visdom! Men Sanden

er det vel, at fordi Odin blotede til Guderne frem-

for andre Mand og forkyndte igjen deres

og [drætter, *><>m hartad vare dode og forglemte,

da fik han en sær Guddomskraft og kui >r<-

mange Ting, som synes underlige og fast utrolige

for Mænd, som nu leve. Thi det have gamle

Mænd I

- Sandhed, at lian kunde udi Strid

ire sine Fjender blinde og døve og forskrækkede,

og lian døvede dere^ Vaaben, saa de kunde ikke

biilr; men han-- egne Folk ginge frem foruden

Brynje, stærke som Bjørne eller Tyre, og sloj

ihjel tor
I hverken Staal elli rn kunde

bid«- paa dennem. Odin kunde og forvende sin

1 [am SI iians I egerne laa, 'in

det havde - Her været dødt, og han syntes

at være en Fugl eller «-t Dyr, en Fisk eller Orm,

kunde i en liden Stund fare ride i andre I an

for sig seh eller andre, og tor«- Tidende d<-r fi

i Ian kun te mod < >rd slukke Ild Ue

II.; omvende Vejr og Vind, naar som han vilde.

Stundum opvakte han Dødningfer under Jorden,

derfor blev han kaldet Dravge-Drotten. II.m
to Ravne, som han havde Lort at tale, og de fløj

vide om I anden« førte ham ridende hjem,

hvoraf han blev mej I [an vidst
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Guld eller Sølv eller andet saadant var skjult i

Jorden, og kunde oplade Jord og Bjærg og Stene

og Høje og binde dem, som der bode inde, og ud-

tage alt det, han vilde.

Alt dette og meget mere udrettede han ved

de mægtige Runer og ved Vers, og derfor kaldes

og han og de andre Asamænd Bragersmede, og
al Skjaldskab menes at have sit Ophav fra dem.

Af saadan sin Kraft og Kunst blev han ret meget
navnkundig, og hans Uvenner frygtede ham, men
hans Venner satte al deres Trøst og Tro paa

hannem og hans Kraft. Det var da ikke at undre

paa, at hans Slægt blev mægtig i Norderlandene;

og det er ikke til at udsige, hvad for store Idrætter

hans Ætmænd have bedrevet, baade imod Jætterne

og blandt sig selv indbyrdes , som baade staar

skrevet om i gamle Bøger, og som end sjunges

om af Svende og Møer, i Strid og i Leg og ved

Kongers og Jarlers Bord, efter gamle Skjaldes

Viser og Kvad.

Odin blev sotdød i Mannahejm; og der han

skulde dø, lod han sig mærke med Spydsod og

egnede sig alle døde Mænd, som faldt i Strid : dem
vilde han huse efter Døden, og sagde sig at skulle

bo i Gudhejm og tage vel mod sine Venner. De
Svenske mente, at han drog til sin gamle Borg

Asgaard og skulde dér leve evindelig ; thi trode og

tilbade de ham, jo længere, jo mere. Og imod stor

Strid og Blodstyrtning aabenbarede han sig for

mange og gav somme Sejer, men somme bød han

til sig. Hver syntes at være derved lyksalig for

sin Del, ihvor det gik.
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2. Sværdet T i rf i ng.

En Skjæmtesaga.

(i8oq.)

[Skjønt tor->t trykt i Llunna . Nyaarsgave for iSii S. I-7-). var

denne Bearbejdelse af Hervors S 'lerede til i8oq; mere om den

her foran S. I<)2, i Fortalen til Llunna. - rf. vilde gjen-

tage dem S
j

te, Kristiania, 1838,

blev den under han- II .• 1 ikke til en andret I"

tidligere . men til en helt ny Behandling M samme Æmne. Der

kan dog ikk- 1 len tinde- no<jen passeligere Plads i

værende Udgave end ved Siden af den aldre, hvorfor >\cn hid-

denne.]

JLJer ( Min var hjemgangen fra Nord, da mente

Jætter vist at have forvundet al deres Nød, og"

tænkte med Styrke og Svig, Sejd og al anden

Trolddom at kue og ode han^ Æt; men enddog det

stundum tyktes, at de høje Norner styrede efter

Sind. saa maatte de dog o r̂ fornemme, at ej

var I Min død aldeles, og Norners Raad

altid usporlige. Om saadant er og denne S

lagt, og tungt er det at si] Hændelser,

som her fortælles, vare Aser eller Jætter mest

til Men.

FØRS II- KA PI Ih l .

riRFINGS OPHAV.

S afurlam var af Odins Æt oj Ita for

I and i < Ist, som na I rarderige; hai on

mægtig Høvdinj l, det maatte vel Fjenden

mærke udi Strid, og Dyrene i Skov. Det næn

sig en Dag, som han var udreden at jage Dyr
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efter Vane, da forvildedes han fra sin Hird og

kom ved Aftenstid der, som tvende Dværge vare

stedte uden for den Klippe, de byggede udi. Det

er en underlig Art: liden af Skabning, men vel

forfaren i alskens kunstelig Idræt; og det er sagt

for Sandhed, at de have gjort til Aserne hine

bedste Mon: baade Mjølner, som Guderne have

mest Trøst af, og Skidbladner, hint evnelige Skib,

og dertil andet mer. Mangen Gang hjulpe de og

Jætter, hvilket ej er underligt, saa som de ere af

delt Natur og finge Liv, der Ymers Legem første

Gang blev hedt af Solen. Svafurlam var snar og

uforfærd, saa han kom mellem Dværgene og Stenen

og spurgte dem om Navn.

Dvalin.

Ypperst af Dværge,

Dvalin jeg nævnes;

Tidlig jeg risted

Runer hos Alfer.

Der stander Durin,

Dygtig til Idræt.

Spild ej vor Gammen!
Gak nu fra Dør!

Svapurlam.

Velkommen, Dvalin,

Dværgenes Fyrste!

Velkommen, Durin,

Dygtig til Idræt!

Til mig I smede

Sværd, som mig huger!

Gjorden og Hj altet,

Balgen af Guld

!



j. Sværdet Tirfing. 1S09. 44'j

Sværdet skal bide

Stenen og Jærnet,

Ej maa det ruste,

Æggen ej sløves;

Mæles end Galder,

Maa det ej døves,

Sejer skal følge

liver, som det forer.

S erens Runer

Riste du. Dvalin

!

l)u. som har ristet

Alfernes Runer!

Dvalin.

Durin vel mægter

Malmet at tæmme,
Vel kan jeg riste

Runer, som due. —
Aser os bede

Arbejd at virke;

I taare blandt Drotter

Du vil befal

Kunsten og Kløgten

Kan du ej tving

S erk er vor Vrede,

V .v ej at trodse

Stenenes . Et

'

S

\

\ \i

.

Midnat er omn
Maanen alt blegner,

S

Sten skal I vorde,

I
»:•.

l ej

s-,

1.
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Saa stod han med draget Sværd for Dværgene,

til Himlen rødnede i Øst ved Morgengry; da be-

toges de af Rædsel, og Dvalin kvad:

Brændende Straale

Storlig jeg frygter,

Durin skal smedde

Sværd, som kan due;

Selv skal jeg riste

Runer i Hj altet.

Vist skal det bide

Staalet som Kjød.

Torsdagens Midnat,

Mærker du Timen?

Kom da til Klippen,

Klap da paa Stenen!

Sværd dig skal gives,

Fagert at skue. —
Dagen og Natten

Mødes i Dæmring,

Høre min Ed.

Glad i Hu og stolt af sin Id færdedes Svafur-

lam hjem til sin Borg, og efter trende Nætters

Frist, ved den Stund, da Solen er dybest i Hav,

stævnede han til Dværgebo. Lydelig var i den

stille Skov Hamrenes Slag paa den haarde Malm
at høre, og skyndelig gik Kongen frem, at slaa

paa Stenen; men før han kom did, stod Dvalin

hos ham med Sværdet. Svafurlam stod forundret

i Sind og vejede i Haand det dyre Mon: klare

Straaler ginge trindt fra Hjaltet til Øjenslyst, og

han havde sin Skjæmt deraf at se, hvor sælsomt

de lyste i Midnattens Mulm. Men stakket blev

hans fulde Gammen; thi der Dvalin var kommen i

Klippedør, tog han paa at kvæde:



2. Svardet Tirfing. iSog. 4 5 '

Blodige Runer
skar jeg i n :

I Iver Gang det bl<»tt

I Mod det maa ha\

Ætmand af Odin!

< nv\ er vor I i

Snart den skal

Selv dig til Bane.

I irfing skal virke

Tre hine værste

Niddingidrætter;

Nornerne raa<:

I [vem det skal ramme.

Ve dig. du røved

I
1 -urgenes Runer,

Dværgenes Kuim!

Vældelig huggede Svafurlam i Klippen,

vel bed Tirfing, at baade Æ.gge skjultes i Sten;

men dvi)--r«' -a-1 Dvalin. Thi ganger nu K<.nnii

hjem og raader Sværd* æl i Valkamp
I [< rimganj

A.ND1 I K A i* I III .

En Jotun, som Arngrim hed, er til S

paa I k)lmø, nord ved I La ind

;

men om Sommeren var det hans Sæd at fare vidt

om I and, avle sij la og Penning«

Mænd, dog d Sla gt, aom rimeligt var,

hændl at han k<>m i Gardai

æskede Svafurlam til I [oli
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vare stærke og vaabendjærve, skiftede de Hug
baade mange og store. Arngrim havde sig et

mægtigt Skjold, med Jærnnagler rundt omsat, det

kløvede Svafurlam paa det sidste; men som Tirfing

ej maatte stedes , før det naade Jord , da kom det

saa, at Arngrim vristede ham det af Haand, og

nu tyktes Konningen vide, at det vilde vorde ham
til Bane, alt efter Dvalins Ord. Det er sagt, at

han kvad:
Tirfing skal virke

Tre hine største

Niddingidrætter.

Jætter skal bøde

Blodig min Død.

Ej maatte han mere mæle ; thi Arngrim kløvede

ham endelangs, og hjemførte med sig til Bolm

Svafurlams Datter, den fagre Ejvora, med Tirfing

og andet Hærfang, som ham lystede at eje.

TREDJE KAPITEL.

ARNGRIMS ÆT OG HJORVARDS BEJLEN.

Nu sidder Arngrim paa Bolm og tager Ejvora

i Favn, hvor nødig endog hun det vilde, og avler

med hende Sønner, tolv udi Tal, store og stærke,

alle Bersærker og onde i Sind, saa som med
Sanding er sagt udi Hyndlas Sang:

Trængsel og Bulder

Bares med Arngrims

Og med Ejvoras

Sønner de arge.



let Tir- og.

Bersærkers Udad«!

Bragende omfor

Landet og Havet,

Saa farer Luen.

Angantyr var hin ældste, Hoved højere end de

andre, og virkede som tvende, Hervan 1 gik ham
næst udi Alder og Værk, da kom Seming, og hin

fjerde var Hjorvard; men det er om dem alle at

sige, at saa vidt de med Hærskjold fér til I ands

og i Viking, funde de ej deres Jævning i Dristig-

hed og Styrke; thi bleve de og til en Rædvl.
hvor som helst Tidender spurgtes om dennem.

Det havde de og for Skik. at naar som de v,

ene med dere> Mænd, og Bersærkegangen kom
paa dem, ginge de skyndelig til Side eller og paa
I .ind, og brødes med Ege i Sk<>\- eller Stene paa

Mark; thi saa var dem hændtes en Gang, at de

havde myrdet deres egne Mænd og ødt der

Skibe.

Det var en Juleaften paa Bolm, at Jætterne

Borde, og I »alten blev indledt, 1 re til

Spot; thi der de uddrukke Braj i til Fædi
Min«!--, da gjorde de og Løfter, som Skik er hos

Gudefolket; men dei Lovede de, som de ment

mest kunde mishage Aser rde dem r :l Skade.

\'u falder det Hjorvard paa Sind, hvor megen
I larm de Brødre i gjort Asers Venner

hvem de eje til Mødernefolk, og da Lover han.

er ved Utgardeloke, at, før Aaret er omn
vil han eje den Mø, som Lngeborg hedder, Datl

lakonge, eller og han vil Lade l Li el

derover; saa '. die de Brødre at stande

ham bi med Styrlc I rt udi

Nord et l enere navnkundii
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Kong Yngve sidder i Upsal med al sin Hird,

og tvende Nordmænd, Hjalmar og Orvarod, ere

hans ypperste Mænd; længe have de faret i Viking

og mødtes omsider og skiftet store Hug, men ere

nu gangne i Fostbroderlag og værge om Upsala-

riget. Det er nu en Dag udi Vaar, at de Ber-

særker komme med megen Larm Og stedes for

Kongens Bord, og Hjorvard røgter sit Ærende

kort med onde Ord; men Brødrene sande det med
ham, og Konningen byde de brat at svare. Yngve

grunder hel meget ; thi nødig kun giver han Datteren

hen til Jotuners Slægt, og ræddes dog saare for

de Brødres Trusel og Styrke, den, han ej trøster

sig til at stande imod. Nu stiger frem for Borde

hin hugprude Hjalmar og mæler i Hast: Mindes

dig, Konge, at jeg haver værget dit Land og øget

dit Rige og hjembaaret til dig dyrebar Skat, men

ej taget Løn eller Skjænk; thi er nu min Bøn, at

du gjør mig Hæder og giver din Datter til mig,

heller end til hine Bersærker, som virke kun

Udaad, hvor de henfare, og ville dig kue med

Overvold. Da grunder Kongen end mer, og i

megen Vaande tykkes han stedt; men det Raad

tager han paa det sidste: at sætte Kaaret til Inge-

borg selv. Ej var dog om Kaar at tale, al den

Stund Ingeborgs Hu stod til Hjalmar ej mindre

end Kæmpens til hende, og hun svarer da flux:

Er det din Vilje, Fader, at jeg skal giftes, maa jeg

vel kejse den Mand, som er mig kjendt til det

gode, heller end hin, fra hvem jeg kun hørte ét

Sagn og ikke det bedste. Der Hjorvard nu hører

Ingeborgs Ord, da byder han Hjalmar Holmgang

sønder paa Samsø, og kalder ham hver Mands

Nidding, om han ganger at eje Møen, før Tvekamp

er prøvet; men Hjalmar tager mod Budet, og
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Stævnedag sættes dem imellem. Xu fare Arngrims
Sønner hjem og sige deres Fader Tidende;

han lader ilde derved; thi det er ham kyndigt om
Hjalmar og Od, at faa kun gange dem nær i

Djærvhed og Styrke.

FJ ER DE K A PIT KL.

BOL M GANG PAA SAMSØ.

Xu ruste sig de Kæmper paa Bolm og i

Upsal til Færd og til Strid. Hjalmar sidder -

tit i P>ur. sin [ngeborg nær, og ser, hvor hun syr

med Silke og Kunst dm Brynjekjortel, han skal

bære i Strid, og det mener han vist, at ej tr

Svær Lgjennem. : >d grunder hel meg

mener han at skjønne, at aldi

S tunflokken, om ej < h

nde dem bi; men det er at mærke, at selv er

han noget tteslægt, og derpaa er det, han

inder: hvordan han kan vin. le si|

Gunst; thi hugger han Frejas l ignelse ud i Sten;

n ECunst er den I ignels rt . at

Freja tykkes, >r, som hun ser sig i Sp
Meget har hun nu ham at Ion g Arngrims

Sønner -j mindre for Julegildet; men nu er Vaaren

.tit kommen, le Fostbrødre Skibe i II

sorrigfuld r med Hjalmar Konningens

Datter; slippe ham maa hun. men stander
i

I dnæs og stirrer, saa længe hun Masten kan øj]

«
, Bør sende -i" milde Van< Fosl

komme i LJnarvaag paa Samsø.
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De Bersærker alle gange for Arngrim frem

mod Stævnedag, og bede om Vaaben. Han op-

lader en Kiste med kosteligt Hærfang og giver

dem alle godt Værge: Seming faar Hrotta, og
Hjorvard Mistiltejn; men mest er derom at tale,

at der Angantyr ene staar vaabenløs, da rækker
den gamle Jotun ham Tirfing, siger ham Sagn om
dets Ophav og om, hvad Svafurlam mælte. Sandt

er det, siger han, hint bedste Vaaben, er dette

og dog denne Sinde nødtørftigt; men vogte dig vel

at drage det til Skjæmt! thi læskes vil det med
Mandeblod, før det farer i Balgen; og om saa

hændes, at du faar Bane, da skal det lægges i

Høj med dig og ej komme mer i Daglys; thi ondt

er mælet derover af døende Mand.
Der Hjalmar og Orvarod vare komne i Unarvaag,

ginge de paa Land, at spørge til Bersærkernes Færd

;

men de vare komne i samme Stund i en anden Vaag,

som Munar hedder, og skyndelig ginge de op paa Øen,

thi paa dem kom Bersærkegangen. Alt efter Vane
reve de Træer omkuld og kastede Sten imod Sten,

saa de sprunge i sønder; men som de nu finge Syn
paa tvende Skibe og gættede, hvis de kunde være,

da lode de Sværdene hvine i Luft og bede i

Skjoldene og fore med Hylen did. Hver Mand
greb sine Vaaben og værgede sig, som han maatte;

og enddog de alle bleve slagne, saa mælte dog
ingen et Rædselsord, og hver Mand laa i sit eget

Rum. Da sagde Hjorvard: Vist ganger Arngrim i

Barndom nu, mens han kunde sige, at Hjalmar og

Od vare Kæmper saa hvasse; thi ingen saa' jeg

stande fremmerst for anden. Dertil svarer Angan-
tyr: Ej har vel Arngrim løjet, enddog vi ej finde

Jævning; kan vel og være, at Hjalmar og Orvarod

leve endnu, ret som mig tyktes i Drømme at se
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de vældige Ørne, der Fugleflokken var myrdet. Og
mens de end talede saa, da finge de Øje paa

tvende Kæmper, som udginge af Skoven, og brystede

sig nu ej længer, thi stilt var Bersærkegangen, og

ringere var deres Styrke. Dog fore de frem med
blodige Sværde, med Tuden og Hyl. ( >ndt Varsel

tvktes dette Hjalmar, og han kvad udi den Mening,

at de tolv brynjelose vilde sejre , og han med Od
komme til at gjæste Odin i Valhal; men anderledes

mente Od, og dem begge tyktes det bedre at >tride

end at fly. enddog de saa' Overmagt for øje. Da
spurgte Hjalmar Od. hvad enten han helst vilde

eje Vaabenskifte med Angantyr eller de elleve

Brødre, og Od k> Angantyr flux, fordi, saa

vare hans Ord, Tirfings Hug ere ^tore, og bedre

tror jeg Frejas end Ingeborgs Gave. Men der

Hjalmar saa\ at hans Stalbroder vilde stride med
Angantyr, fordi han mente det tungest Idræt, da

vilde han det ingenlunde tilstede, og sagde: Hoved-

mand er jeg i denne Holmgang rist, og dertil

konningebaaren; saa var d andet, jeg Lovede

Sverrigs Konningedatter, end at lad.- dig eller n »gen

i denne Strid gange mig for. Sværdet drog han

gik mod Angantyr. I>*-t er min Vilje, siger l>«-r-

rken, at kommer negen med I ivet her fra, skal

han ej rane de slagnes Vaaben; ftrfing vil jegha

i Høj med mig saa skulle alle nyde sit

r de døde skal de . 1 [øj

,

Pter

adfæstet med 1 d.

Nuganj sammen, Hjalmar og" Angantyr, Ej

er omAnj
g" Forsvar at tale: na x ' medes,

da er det ligest som Luende BaaJ n pøn

paa a ad det, at h om tiest og haardest

1 andet si er, som om det legede paa I iad;

der de have stredet saa la i Idene
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værge ej mer, da give de hinanden Saar, baade
mange og store. Det haver Od fortalt, som og er

vandret saa vidt i Kvad og i Sagn: at fagrere

Vaaben og djærvere Strid var aldrig til Syne.

Der Od og de elleve Brødre længe med Gam-
men, med Frygt og med Haab havde set paa den
Strid, ginge de afsides hen, at prøve Styrke og
Sværd. Det siger Od: Én imod én, om ej Modet
jer svigter, og ingen skal hjælpe den anden. Saa
blev stadfæstet, og modig gik Hjorvard frem; men
snarlig faldt han til Jord, og koldere Mund end
Ingeborgs maatte han kysse. De Bersærker gnove
i Skjolderand, og Fraaden stod dem af Mund; men
der Hervard kom, og det gik som før: han faldt

død til Jord, da rakte de Tungen af Hals og skare

med Tænder; som Blotnød brølede de, og det

skingrede højt i Bakkerne efter. Seming opfor

som en galen, og søgte saa fast paa Od, at han
havde nok med at værge sig for ham, og længe
sloges de saa, at ej kunde siges, hvem der skulde

vinde. Paa det sidste kom det dog saa, at Seming
fik Saar over Saar, men gav sig dog ej, før hartad

alt Kjødet var hugget fra Ben, og Orvarod ej

kunde finde paa ham en ublodig Plet: da var alt

Blodet udrundet, og død faldt han ned. Siden op-

stod én efter anden, og Udgangen blev, at Orvarod

fældte dem alle; svar var hans Møde, men ingen

hans Saar, saa vel havde duet hans Silkebrynje.

Nu vender Orvarod did tilbage, hvor Hjalmar

og Angantyr havde kæmpet: falden er Angantyr,

men paa en Tue sidder Hjalmar, bleg som et Lig.

Da ganger Orvarod til ham og siger:

Hjalmar! hvad er det?

Lød har du skiftet, .
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Vunderne mange
Mod.- diy volde,

Brynjen og Hjælmen
Huggedes sønder,

et, jeg siger,

Snarlig er ude.

I l ALMAK.

S ar har jeg sexten,

Slidt er min Brynje,

I ler maa jeg sidde,

S rt t?r for Øjet

;

Tirfing mig trvkked

Tæt under I [jærte,

Hvast har det riflet,

Hærdet i Edder.

KLonningebaaren,

Bygder jeg ejed,

I > g ej paa I andet

I ysted at stilles;

\u maa jeg ligj

I ivløs paa Sams
Søndret af S

\u hos min Fader,

Fagert Iklædl

I )rikk«- i 1 [allen

1 [uskarle Mjød

;

Mundgottets El

Matte saa n

\l ig her paa i >en

5]
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Mig maatte miste

Møen hin skære;

Fagert ved Sota

Sunge de Møer,

Vantro fra Glæden
Gange jeg maatte,

Steg udi Skibet,

Skyndte paa Rejsen,

Det blev den sidste,

Fra mine Venner.

Sorgfuld jeg maatte

Møen forlade,

Møen hin skære,

Smykket med Ringe;

Sandt hun mig spaade,

Der hun mig sagde:

Aldrig jeg skulde

Se hende mer.

Drag du nu røden

Ring mig af Haanden,

Bær den til unge

Ingeborg!

Evig bedrøvet

Mærker den fagre:

Aldrig til Upsal

Mere jeg kommer.

Hid flyver Ravnen
Højt over Skov,

Hurtig i Flugten

Følger ham Ørnen
;
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Selv jeg mig giver

Sidst ham til Bytte.

Snart han af Saaret

Suger mit Blod.

Xu dør Hjalmar; og der Bersærkerne ere lagte

med Vaaben i Høj , farer Od til Sverrig med han>

Lig. Ingeborg stander paa Kysten, og der hun

ser Orvarod gange imod sig alene, da brister hun

flux udi Graad: men der hun kjender Ringen

spørger Hjalmars Afgang, da mægter hun ej

langer at leve. Ved l'psal er gjort en mæg
Høj; dér ligge de nu ved hinandens Side, som

aldrig undtes dem. medens de vare i Live.

Xu ligger Tirhng dybt under Muld og vogtes

af Højboer aarle og silde; dets Værk tykkes endt.

og ej er det draget til Niddingidræt.

1- l.MTI. KA Pli 1 . I .

11 ; røDSii i).

n vender sig nu imod Øst til I adoga-

Dér sad en Jarl, som Bjartmar hed, med
Arngrim holdt han hint kjæreste Venskab, <>^' for

ej ret længe sider havde han givet A.ngantyr sin

l)atter. d«*n Svava. llun var svanger den

Stund, da Holmgangen stod, og fødte siden e1

Møbarn, fagertog stort. Det tyktes mang muk-.

at KLvindehjærte var ikke i Barnet, og raadte de

Bjartmar al tage det ai Dage Ingenlunde vilde

han samtykke, og der han havde ist paa

Møen, han trit. at naar hllfl kom til
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da vilde det kjendes, at Arngrims Æt ej end var

udgangen; det mente han og, at mange gilde

Mænd og gjæve skulde stamme fra hende. Siden

kaldtes hun Hervor og grode stærk som et Karl-

folk, og syslede heller med Bue og Sværd end

med Søm og Baldyring. Tiere gjorde hun ondt

end godt, og der Jarlen revsede hende, løb hun
til Skovs, og gjorde sig der en Hytte, ranede

og dræbte vejfarende Mænd. Jarlen drog da ud

med sin Hird, og enddog hun først var mangen
Mands Bane, blev hun dog fangen og dvælede

hjemme en Stund.

Det var en Dag, at hun stod ude, hvor nogle

Trælle og Værkmænd vare, og gjorde ondt efter

Vane, da sagde en Træl: Ond est du, Hervor! i

al din Adfærd, og mener det vist, at høj er din

Byrd; men det véd enhver, at Svinehyrden laa hos

din Moder, og hans Barn er du i Sind og i Skind.

Med vredelig Hu gik Hervor for
. Jarlen at stedes

og klagede sin Nød; da sagde Bjartmar Sagn om
Angantyr og kvad:

Løgn og ej Sandhed
Sagdes om Fader:

Vist mellem ædle

Var han at tælle.

Nu stander Salen

Sønder paa Samsø,

Dér bor Angantyr,

Dækket af Muld.

Hervor.

Fader! mig lyster

Flux at besøge

Mine de høje

Hensovne Frænder.



Skat de vel eje,

Den mig tilegtie

Vil jeg, om I ivet

Wirer saa længe.

Snart skal om Eloved

Svøbes mig 1 inet.

Fagert i

g Iblaat,

Før jeg uddrager.

i er at mærk
At mig i Morgen
Skæres tilsammen

og Brynje.

Siden gik Hervor for sin Moder at staa i

< >r<l:

1 )u mig udstyre,

Storsindet Klone!

Alt som »lu vi:

Sønnen udraste!

Hi Drotter

I hrømmerj

Ej mad din I batter

ele her 1.

Derpaa g Hervor bort og t< . Mands

Klædning i did, hvor nof

Vikinj med dem gav hun sig i I

kaldtes Hervard ; ej længe derefter døde de Viking«

II. hun tik over Flokken at raade. Da

holdt hun til Samsø n i Munai

bad Viki med sig paa I and; thi, sif

hun. sikkerlig ere Skatte i II te; men

alle Mænd tale imod og sige, al rke M

Btter gange der altid, at der er værre om D

end andre Steder om Natten. All:. let
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saa omsider, at Anker kastedes i Grund, og Hervor

rode ene til Lands ved Solesæt. En Hyrde drev

med sin Hjord forbi, og der han saa' Hervor,

kvad han:

Hveden kom du

Her saa silde?

Nøl ej længe,

Gak til Huse!

Hervor.

Ikke jeg ganger,

Ingen jeg kj ender.

Før du bortdrager,

Brat du mig sige:

Hvor ere Hjorvards

Høje at finde?

Hyrden.

Spørg ej om saadant

Klog est du ikke,

Yanfaren est du,

Vikingers Ven!

Mægter det Foden,

Far da som rappest!

Sol er nedgangen,

Spøgelser vandre.

Hervor.

Langt er at lede

Her efter Kæmper,
Sig, hvor de bygge!

Løn jeg dig byder,

Jeg dig vil give

Guldring for Tale.
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i IVRDKN.

Hor. hvor det buldrer!

Engen mig byder

Ringe saa fagre,

At jeg jo render.

Hervor.

Ej m . ikrækker

Saadant et Bulder.

Ej maa for dode

Kæmper vi ræd le

K<>m. lad os tale

Til dem i Hojen!

I IVKI'

Vanvittig est du,

Vanker du ene

I [er udi Mørke;
I Eøjene aabnes,

Vidt leger Uden,

Vange og M »ser

Brænde i Lue

;

I oh. om du mægter!

I >,. lagde Fæhyrden Sta\ paa Skulder

til at løbe, som han kunde bedst, turde end-

ikke se sig tilbage. Nu ser Hervor hen over i

h\ «»r I [øjene br ende og Hi i rier

uden al Rædsel nu did. enddog Liden brænder i

Fodsporet efter, ah -<>m hun gaar. K

i skrider hun frem gjennem Luen, til hun

kommer ved Bersærkernes Køje, da render hun

sig mod den største og kvæder:

II.T\

I.
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Din og din Svavas

Eneste Datter.

Ræk mig det hvasse

Sværd nu af Højen,

Sværdet, som Dværge
Sloge ved Midnat

!

Hervard, Hjorvard,

Hrane, Angantyr!

Alle jeg vækker.

Vaagner og mæler!

Idrager Brynjer!

Binder op Hjælme!

Skyder med Skjolde!

Hugger med Sværde!

Stinger med røde,

Blodige Spyde!

Vorden er Arngrims

Æt under Mulde

Kraftløs og doven,

Da ikke mægte
Mere Ejvoras

Sønner at mæle;

Eller af Ondskab

Og de mon tie.

Hjorvard, Hervard,

Hrane, Angantyr!

Inden for Ribben

Rives I skulle,

Som I af Orme
Aades og pintes,

Om mig ej gives

Guldprude Tirfing;
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Vaaben saa dyre

Dravger ej sømme.

A\G W1VK.

Hervor! Datter!

Raab ej

Fule Trolddom

Farer ilde.

est du vorden

Og vanvittig,

Vækker døde,

Vild i Sindet.

Fader ej grov mig,

i- r. ender ej hell'-r ;

Thi toge Tirfing

To, som leved.

Hrrvor.

1

i amlel du lyver.

I ade dig ' »din

R .lig i I [øjen,

I [vis ej du haver

1 [os dig Tirtin.

Ir- \\ du,

Arv at unde

Eneste Barn.

Xu aabner sig Højen pnea at stande i

Lysende Lue; men Angantyr kvæder

I øftet er I leldør,

I [øjen oplad«

l uerne bølj

Bredt om < ten,

I hravger er ud<
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Dødøjet stirrer.

Mø! om du mægter,

Til dine Skibe

Skynd dig at løbe!

Hervor.

Baal kan I aldrig

Brænde i Natten,

Saa at for eders

Ild jeg kan ræddes.

Sindjord har Møen.

Som ikke skjælver,

Ser hun i Døren

Dravger og stande.

Angantyr.

Lyt nu, Hervor,

Troldkloge Datter!

Hvad som skal vorde,

Vil jeg nu mæle:

Dette Tirnng
— Tro du mig, Datter!

Agter at øde

Al din Æt.

Hervor.

Saa jeg vier

Døde Kæmper,
At I skulle

Alle ligge

Døde med Dravger,

Raadne i Dyssen,

Om mig ej rækkes

Ud nu af Højen

Hjalmars Bane,

Brynjers Fjende.
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Ang \ni yk.

Mennesker ik

Mø! du ligpier,

Pusler om i loje

Hjælmet i Matte

Graver i Spyde
( iiideruner.

Stander f< >r I Rødhals

I )or udi Brynje.

i ! : R.VOR.

Menneske syntes

Mænd jeg at være,

Indtil jeg vikle

Ed -r b

Ræk nu af Højen

Brynjers Hader!

Ej kan du dø

I
>

. ærgenes Sme li ærk.

A.NG lNTV k.

I agl er ved I lærden

in.ir^ Bane,

Trindt er omhvirv]

1 [jaltet ai i

Ej over Mulde

Møen '1.

Som tør 1 I Laanden

S trdet annamme.

I li

I age 1 I [ænder

I

S • hint h

1 Uis det mig unde
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Ikke, jeg mener,

Ilden, som over

Døde Mænd leger,

Mægter at brænde.

Angantyr.

Gal er du, Hervor!

Og dumdristig,

Farer i Ilden

For mine Øjne.

Sværdet af Højen

Heller jeg rækker;

Ej jeg det mere

Mægter at dølge.

Da vorder Sværdet udkastet i Hervors Haand.

Hervor.

Vel gjort er det,

Vikingesøn

!

At du mig sendte

Sværdet af Højen.

Bedre mig tykkes,

Budlung! din Gave,

End om jeg Norrig

Ejed med alle.

Angantyr.

Daarlig du taler,

Troldkloge Kone!

Véd ej, hvorover

Saa du dig glæder.

Dette Tirfing

— Tro du mig, Datter! —
Agter at øde

Al din Æt.
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1

1 II KYOR.

Jeg nu til Havets

Heste vil gange;

Konningemoen
Mild er i 1 lu.

I idt mig kun rager,

Lofdungesøn

!

Om mine Sønner

S len vil tra

Ang \ni vk.

Og ynde

Skal du det læi
\

1 [old udi Balgen

Hjalmars Bane!

Rør ej hans * Eg g

I Li ler er i dem;

. dog langt værre

han end Edder.

I latter! far vel!

Flux jeg dig gr

< >m du kan tro n.

I

I

'.\ Mænds Alder,

Kraft . Styrl

Alt det god<

Amgrims Sønn<

rlode.

1

1

I igger nu alle

lig i i

nu 1\

i at fare.
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Saa det mig tykkes,

Som mellem tvende

Verdner jeg rendte,

Rundt brænder Ilden.

Nu ganger Hervor skyndelig til Stranden; men
der det dages, ser hun, at Skibet er borte; thi

rædde vare Vikingerne blevne ved Dønnet og

Ilden. En Stund maatte da Hervor dvæle paa
Samsø, og drog siden bort, og kom igjen til en

Vikingsflok og hærgede vidt; og det maatte mangen
Mand sande, at Tirfing kunde hun løfte, enddog

hun var Kvinde. Paa det sidste lededes hun dog
ved det vilde Liv, og drog hjem til sin Morfader

og var som andre Møer, og vænnede sig til Bal-

dyring og anden Kvindesyssel. Ej gik hende dette

værre fra Haand, hun var dannis og dejlig, blev

gavmild og vensæl, og deraf gik saa stort et Ord
i alle Norderlande.

SJETTE KAPITEL.
HERVORS GIFTERMAÅL OG AFKOM.

I Jotunhejm var en gammel og mægtig Konge,

som Godmund hed; til ham var og Hervor kommen,
der hun for om Lande i Mandslignelse. Mænd
tyktes det stort Under, at Godmund en Dag legede

Skaktavl, og det gik ham paa, saa han nær var

mat, enddog alle agtede ham kløgtigst at være;

men end større Under tyktes det, der Konningen

spurgte, om nogen kunde løse ham afVaanden, og

Hervor gik til og legede saa en liden Stund, at

Kongen var frelst, og Fordel paa Godmunds Haand.
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Det gjorde og Hervor samme Gang, at der en

Hirdmand havde draget Tirfing. medens hun sad

ved Tavlebord, greb hun ham Sværdet af Haand
og voldte ham Bane. Alt dette gjorde hun i

Mandslignelse; men det mente Godmund al

Kløgt, at hun ej var Kvinde desmindre; det vids

han og. hvilket Sværd hun forte, og derfor kom
hun uskadt af hans Rige. I den Time, da 11 *rvor

sad i Ladogaborg med Kvindesyssel, kom det -

at Godmund dode, der han havde levet mange
Mænds Alder, og Jætter blotede til ham som G
Nu kom han- Søn Høfund til Rig g blev vidt

navnkundig for sin retvise Kløgt; thi det ex

at vrange Domme dømte lian aldrig. Alligevel

var han ej mere Ven af Odins Æt end hans

Frænder; og det mente mange, at han vilde tykk

saa retvis. paa det at Mænd skulde tjene hans

Fa g ham. og slet
• Valhals ruder.

Der Høfund hørte del Ord, som 11 havde i

l nde, da kom det ham i Sind at eje hende til

Kone, og saa skete med Frænders RaacL God
Kjærlighed var mellem de Ægtefolk tde

nde Sønner: hin ældste Angantyr, og Hejdrek

den anden. Begge bleve de store Man
vin

g
ne; men den Skilsmisse var dem

imellem, at Angantyr blev sin Fader Lig Sind

tik Y . men Hejdrek virk-

imod det onde, han i

Mødernefrænder ur elsk« ne.

1 ).-r 1 [ejdrek voxede til. bl< n udsendt, i

fostres hos Gissur, en I

dtes han op til sit at i

forfremmedes saa i Styrke ikem Edn

ingen kunde kald.- hai men i Sinde!

blev han <\>-n samme.
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Det var en Gang, at Høfund gjorde et koste-

ligt Gilde og bød til sig alle Stormænd i Riget,

uden Gissur og hans Fostre. Det fortrød Hejdrek

storlig paa, og lovede at spilde Gammen i Sal; og

om Aftenstid, der Mænd sad over Drikkebord,

kom han gangende ind til manges Harm. Høfund

Konge gik tidlig at sove, men Gjæsterne sade

efter; da flyttede Hejdrek sig ned fra Højsædet

midt paa Bænken, og som ham ej skortede Kløgt,

vidste han saa at tale Mænd imellem , at der blev

Trætte og Bulder, og enddog Angantyr stillede

mange til Freds, æggede dog Hejdrek saa en Gjæst,

at han slog sin Nabo ihjel. Da lo han første

Gang og mælte, at ej var Gildet priseligt, naar

rød Væde ej randt paa Dug; thi, siger han, ligeligt

er det, at de, som drikke saa megen god Vædske,

give Husbonden nogen igjen. Ej tyktes dog Høfund

saa; thi han dømte Hejdrek at være fredløs af

Riget; ej nyttede det, hvad Hervor talede imod.

Hejdrek maatte da gange af Land, og hans Moder

fulgte ham paa Vej; men der de skiltes, gav hun

ham Tirfing og bød ham vel at fare. Angantyr

var og gangen med og fulgte ham længere; men
som de nu ginge og taledes ved, da kom og Talen

paa den Adskillighed, som var mellem Høfund og

Hervor, og det mælte Hejdrek: Fredløs gjorde min

Fader mig; men vist skal jeg gjøre noget derimod,

som ham værst skal synes, og han sent skal glemme.

Med det samme uddrog han Tirfing af Balgen;

men der det lyste som Gnister af Æggen, da gjordes

alting vildt for hans Øjne, og paa ham kom
Bersærkegang. Som de Brødre nu der vare ene

to, men Tirfing maatte vorde Mand til Bane, hver

Gang det uddroges, da fik Angantyr Banehug, og

det var hin første Niddingsid, som virkedes med
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Sværdet. Hejdrek lod ilde over Værket, og gik

til Ubygder og var længe i Skov, og skod sig Dyr
og Fugle til Mad; men der han besindede sivr • at

ej var det godt Frasagn, at intet skulde vorde til

Tidende om ham, uden det. som han mindst vilde

hore, da kom han i Hu, af hvilken berømi . 1 \\

han var oprunden, og hvor store [drætter lian-

gamle Frænder havde virket; og nu tor han frem,

til han fandt Vikinger, og gjordes brat

1 lovding.

SYVENDE KA IMTI-.I .

K.

I den Time raadte for R.ejdgotaland , som nu

kaldes Jylland, en Konge, som Harald hed,

han havde meget Rige at styre; nu-n nu var han

gammel og dertil -(Hinelo-; thi kuede ham tvende

hans farler saa, at han maatte yde dem Skat.

Harald havde sin Hovedborg udi Aarhus did

kom Hejdrek en Gang med *>in Flaade. Kongen

undfik ham med dyrebart Gilde og bød ham ha

Fredland hos sig, og Hejdrek med

Budet, og gik til Borgen med sit Folk ur der

en Stund. Det var .'ii 1 1 . talte i

Søl? paa Bord; da sp drek: 11 kal

i ave det meget Søb eller vil du

Nødtørfts Skylde Selv vil jeg la-.

mine Mand. mens vi dvæle her. Men K

yde ham da, hvordan det var anderl«

at det ..n- skat til hans Jarler. Stor skam ryk*

mig det, siger 1 [ejdrek, al Idtø en l.

maa skatte til Mænd al rinj I
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mit Raad, at lade Vaaben skifte. Men Kongen
svarede, at det havde han prøvet, men faaet Usejer

tit; og som de nu talede længere sammen, da blev

Udgangen den, at Hejdrek skulde stride mod
Jarlerne og, om han vandt, have Helga, Kong
Haralds den eneste, dejlige Datter til Viv. Nu
uddrager Hejdrek til Jarlemøde; men aldrig saa'

Jyder før noget Sværd at bide som Tirfing; thi for

dets Ægge falde Mænd som Kviste, og Rædsel
betager alle dem, som nær ere stedte. Jarlerne

falde nu begge, og deres Rige lægges under

Kongen; men Hejdrek faar Helga til Brud med
Konningenavn og Hælvden af Jylland at styre.

Helga fødte en Søn, som blev kaldet Angantyr;

men Harald avlede og en Søn i Alderdom, som
Halvdan hed; og de voxte op til dygtige Mænd,
medens Vintrene gik.

I den Time der disse Ungersvende vare blevne

fuldvoxne, da kom saadant Uaar, at det var vente-

ligt , Landet maatte ødes. Da gjordes stort Blot,

og kløgtige Mænd udforskede Gudernes Vilje; men
den var saa: at aldrig skulde der komme godt Aar
i Landet, før den Ungersvend, som ædlest var,

blev given til Odin. Det ville mange mene, at

Harald havde fortørnet Aser, der han gav en Jotun

Land at raade og sin Datter til Viv.

Nu sagde Hejdrek, at Kongens Søn var ædlest

af alle; men Harald talte imod og nævnede Angan-
tyr. Da toge Mænd det Raad, at give Høfund den

Sag i Vold ; og samtykte Harald deri, saasom han

vel maatte vide, at hin gamle Jotun ej dømte Odins

Ætmænd ædlest at være. Høfund dømte, som
venteligt var, og Harald blev glad, der han fik

det at høre; men stakket var kun hans Gammen,
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og ej maatte han have Trøst af hin« .
'

i

som hver kan tænke.

Nu stævner Hejdrek Ting og frembærer Høfunds

Dom; men derm»->t gjør han efter det Raad, som
ham er givet af lians Fader, den listige I« »tun.

dermed at ode Odins S gi Det falder mig tungt

paa Sinde, siger han, at naar som jeg nu er vor

sonnelos, da ville alle forsage mi. ham
til Haand, >om de kunne vente mest [røst

baade af ham, mens han lever, og af han- S

naar han falder fra: thi vil jeg nu byde livende

Kaar: det ene, at jeg vorder blotet med min S

tillige, men det andet, at de ynj Mænd,
indtil Hælvden af alt det Folk, som her er sanket

paa Tinge, skal -

e, ej at skilles fra mig, al den

vStund jeg lever. Da blev Guy udi FTokkei .

det sagde alle, at det var tækkeligt Bud,

gjorde efter han- Vilj« ham i

I and og uden 1 and. mod hvem han -.1 vilde

fare. Der saa var gjort, og det var bundet

hine dyreste Eder, da han: I)<-t tykkes mig,

at vel betales Odin for den ene S end, naar ham
gives Harald g Søn med al deres Hær. Dernæst

lod han sit Banner rej ind ]>a.t Harald;

ogenddi>i»- han var uberedt, blev dog Striden skarp,

fordi Kongens Mænd
: men der han sa Fylkingen tyndes, '^ik han

selv frem med rirfing i Haai

1 [araids og II

skyldt, og Odin fik sit ædl<
! men d

hint andet Niddingsværk i virk'

med Tirfii er Di alins s m. 1 [ejdrek

ferstene bestryge med Haralds og Hah
Blod . i il Valen til < klin I

Angant) rs S& d i H .
. .
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sin Faders og Broders P^ald, da tyktes den Tidende

hende saa ond , at hun hængte sig selv i Disa-

salen.

Nu lever Hejdrek længe med megen Hæder
og styrer Jylland, og hærger baade paa Saxland

og Hunaland og andensteds baade vidt og bredt,

som sagt er i hans Saga; men her er kun derom

at tale, at omsider vorder han led af Krig og

Fejde og sidder fredsom i sit Rige. Det tænkte

og menig Mand, at nu vilde han gjøres Ven med
Aser, al den Stund han hvert Aar fedede en mægtig

Galt, og gjorde den saa hellig, at ved dens Børster

skulde alle røre, som gjorde stærke Løfter og dømte

i store Sager, og den Galt ofredes til Freja for

Aarets Grøde. Det mene dog visere Mænd, at

Odin raader mest for al Grøde, og dertil, at det

var Nid og ingen Hæder , at vie Freja saadant

Dyr; og det maa vel den sande, som véd, hvad

hin onde Loke talte ved Ægers Gilde. Den Galt

kaldte Hejdrek Sonegalten, ligervis som han ved

den vilde sig forsone med de rige Guder; og ved

dens Børster gjorde han den Ed, som meget pristes:

at ingen skulde fortørne ham saa, at han jo maatte

fare med Fred, om han kunde sige en Gaade, den

han selv ej kunde gætte; men det er at mærke, at

aldrig var nogen funden, som saa kunde frelse Liv

eller Helsen.

En Herse var i Hejdreks Rige, og kaldtes

Gestur blinde; mellem ham og Kongen var stort

Fjendskab, og Hejdrek sendte Mænd til ham, at

han skulde komme, at lide Dom eller og stride

med ham i Marken.

Ej havde Gestur Styrke til at stande Kongen
imod, og tungt var det at lide Uvens Dom; men
vanfør vidste han sig til at prøve Kløgt med
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Hejdrek, og det var hint eneste tredje Kaar. Da
tog han det Raad, at blote til Odin sig til Trøst;

men syg var han i Sinde, og sygere blev han . alt

som Dagen kom nær, da han skulde mod.' i Kongens
Gaard. Det var om Aftenen før Sfc lag, at

vaandefuld i >in Bo, da klappedes haardt

paa Dor. og Gestur gik, at vide . hvem der vilde

ste ham saa sent i Kvæld. I)»-r stod Odin ude

og bød ham skifte Klæder 01^ Aasyn med sig. S

skete, og Gestur gik at fjæle sig, men Odin ind

i Stuen, og alle tyktes at se G -' ;r selv. 1 ter det

dagedes. dr<
\

:

.n til Aarhus; og det vax til

Under for alle, men for Hejdrek mest, at ban vilde

skifte Ord med Kongen; thi landkyndigt var det,

at ej var Gestur kløgtig som han. Nu
tvende Stole frem, og Mænd lave sig til at lyde

paa vittige Ord. Sent maatte det vorde at optælle

alle de Gaa'der og mørke Taler, som Odin frem-

bar, men K.< ngen gætti g udlag el maa

3, -"in høre dem alle, at hin k

As vilde føre Hejdrek langet omkring paa kjendte

Veje. at han omsider kunde tæmme han- Glæde

ham des mere I larm 5] Dette er

Udgangen paa [hin] lystelige rale. Odin spørj

1 [vad er det i Fnd<

i rden for I ^ellii

I tøre jeg sa

li var d<

l .
.
.• dets 1

1

I dobbelt saa ro

Fødder det havde

.

I ) g kunde .

• rrimme l Jhyn
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Hejdrek.

Mer end jeg vented,

Vittig" du er,

Hvis du mon være,

Hvad du dig kalder:

Soen i Gaarden

Gaader du om.

Nu slagte de Soen, som Kongen vil, og ni

Grise ere i hende.

Odin.

Hvem er de to, som
Fare til Tinge,

Trende Øjne

Tilsammen have,

Hale én og

Fødder ti,

Fare saaledes

Rundt om Lande?

Hejdrek.

Let er Gaaden,

Gestur blinde

!

Gættet er den

:

Det er Odin

Og hans Slejpner.

Odin.

Sig mig end dette,

Du, som blandt Konger
Vittigst maa nævnes!

Hvad sagde Odin

Balder i Øret,

Førend paa Baalet

Baaren han blev?



.

Hejdrek.

Galder og Ond>k

Og al Skjændsel,

Trolddomstale.

Ordene ingen

Véd, uden du.

Menvætte ( Klin!

Nu brænd:-- Hjærtet Jætten i Liv, og han d

Tirfing og mente at hugge « klin; men vel mi

han at frelse Livet, og f6r i Falkeham og

sig i Lyren. Da huggede Kongen til og ramte

Halen og kortede Fjedrene, Iken

stumpet Stjært; men Odin mælte gjennem Lyren:

Fordi du huggede saa, og brod din egen Fred, da

skulle hine værste Trælle dig myrde. S skete

og, at Trælle toge Tirfing, der han sov hos dem i

Telt alene, og hugg ham Banehug; Idog

faa maatte harmes derover, var det dog I ri

det tredje Niddingsværk. Nu tykte M

vide, at den I ov var omme, som Dvalin havde

paa Sværdet; men end var ej fremkom

alt, hvad Norner vilde.

OTTENDE KAPITEL.
i

Der i i' Irek vax lagt udi 1 Le blei i

tyr toges til K men

svor han: ej at sidde i sin Fadei I

hans I tød vat hæ> net
i

og di

efter K »ngens Banemænd. I N l

i.
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der han gik ved Grenaa, at han saa' tvende Mænd
i Baad, som sade at fiske; dernæst saa' han, at

den ene drog en Fisk, og hørte ham bede den

anden tage sig Sværdet; og der han fik det, skar

han Hovedet af Fisken og kvad:

Det maa ved Grenaa

Gjedde undgjælde,

At under Havbjærg

Hejdrek er myrdet.

Da mærkede Angantyr, at det var Tirfing, og~

gik hen i Skoven; men om Midnat, der Trællene

sov under Telt, gik han did og dræbte dem og

tog Tirfing. Dernæst drog han hjem og gjorde et

stort Gilde i Aarhus og drak Arveøl efter sin

Fader.

Hejdrek havde fejdet paa Flunaland og vundet

Sejer, og taget med sig Kong Humles Datter, den

væne Sifka, og havde hende hos sig til Frille en

Stund. Dernæst sendte han hjem udi Hunaland,

og dér fødte hun en Søn, som blev kaldet Hlødur,

og han voxte op hos sin Morfader. Nu spørger

Hlødur sin Faders Afgang, og at hans Broder er

tagen til Konge; da gjør han sig rede til Færd, at

kræve Arv efter Fader, som mælt er:

Hlødur fra Sønden,

Hejdreks Arving,

Kom til Goters

Kongeborg,

Kom til Aarhus,

Arv at kræve,

Der Angantyr

Drak i Salen.
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l" den for Salen

Stod en I [irdmand.

Sydfarne Høvding

1 lortes at mæle: .

I rak ander høje

I oft udi Sal!

Angantyr

Br it svar

Hirdm gik for K ngens Bord og hilsede

Angantyr og mælte siden:

Kommen er Hlødur,

I lejdreks Arvii

1 [øjt over I [(

Ryg ban sig Løfter,

I yster m tå Broder

Brat nu at tale.

Men der Kongen det hø an Kn
paa Bord § 1 >r\ n t hvidt

Skjold i den ene Eiaand, men S lu""

den anden. Da blev stort Bulder i Salen, og alle

thi det vilde de høre, Hlødur mælte,

og hvad Angantyr vilde svare ntyr:

Velkommen est du;

Vil du indg

Med os S n.

Mjød efter Fader

Sønner

S mmer og ha

.

ir. . 1
-
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Hælvden af Hejdreks

Arv vil jeg have:

Pilen og Strængen,

Sølvet og Guldet,

Koen og Kalven,

Kværnen og Trællen

Med mig du skifte!

Med mig du skifte

Mørkved hin rene,

Hellige Guders

Høje og Lunde,

Stenen med Runer
Ristet og fager,

Skjolde og Sværde
Skinnende Ringe

!

Hælvden af Hejdreks

Arv vil jeg have:

Hælvden af Borge,

Bønder og Sysler.

Hælvden af Tirfing.

Angantyr.

Briste skal hvide,

Blinkende Skjolde,

Spydene kolde

Spille i Luften,

Mange til Jorden

Mødig sig neje, —
Førend jeg Tirfing

Deler i to.

Dig vil jeg byde

Dyreste Drikke,

Kosteligt, lysteligt

Liggendefæ

:
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Tusende Hest--.

Tusende Svende,

Svende, som bære

Brynjer og Ski<>i'
:

Manden jeg gii

Mø, ham at følg

Moen jeg spænder

Smykke <>m Halsen,

I )ig jeg med Sølvet

Siddende hvil-

med Guldet

ngende skjuler;

Rundt dig skal tun>.

Fagreste Ring

Treding af ( rotland

I rak du di styre!

Gissur, Hejdreks Fostbroder, var hos Ahj

tyr, og den (rang saare alderstegen; ler han

hørte Angantyrs Bud, tyktes det ham for stort,

hvorover han mælt

I rælk

I \

Vel maa han 1.

I reding, som b) •

Slegfredbarnel

S 1 mellem K

Medens 1 Salen

Skiftedes Arv.

tilødur rrededt « bøi

ne I rælkvindebam hjem 1

Hunaland; »lev 1 Lumle n der han

spurgte ridende. I >et kvad han
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Stille i Vinter

Sidde vi ville,

Salige leve,

Doble og drikke

Dyreste Vædske,

Lære og Huner
Legen med Vaaben.

Hær vi sanke,

Hær vi øve;

Os til skarpe

Strid skal følge

Tolvaars Drenge,

Toaars Klodde

;

Saa af Huner
Hær vi sanke.

Der Vaaren kom, sankedes Hær af Landet,

alle de, som vare vaabenføre: fra dem, der vare tolv

Aar gamle, indtil dem, der havde levet tresindstyve

Vintre; og Hæren var saa stor, at den maatte

tælles i Tusendevis. En Høvding var sat over

hvert Tusend, og et Banner var med hver Fylking;

men af Fylkinger vare tre og tredive, og fem
Tusend i hver af dem, og tolv Hundred i hvert

Tusend, og sex Snese i hvert Hundrede. Nu rede

de gjennem Skoven , som Mørkved hedder , den

skiller mellem Gotland og Hunaland ; og der de

kom af Skoven, vare for dem jævne Marker og
store Bygder. Paa Sletten stod en fager Borg, og
for den raadte Hervor hin unge, Hejdreks Datter,

med sin Fosterfader Orm; thi de vare satte til

Landeværn der med meget Folk.

Det var en Morgen , at Hervor stod over

Borgeport, der Sol gik op, da blev hun var, syd

1
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imod Skoven, en Si fg saa ma at >tundum

hylledes Solen. Alt som hun stirrede længer, da

skimtedes Guld und« Støvet, og snarlig kun
hun adskille guldlagte Skjolde « Ine Hjæli

og hvide Brynjer. Da mærkede hun. at det \

Hunehæren med stor Mandellok. k skyndelig

ned, og kaldte ad Lursvenden, ham
blæse Folket tilsammen. Dernæst tog hun til Or

' nu alle Vaaben og Va rge, og laver til Strid!

men du, Orm! skal ride mod llun--li.i-r.-n og 1>\

KLamp syd fra Borgen. Det s i n S

megen Hær have Huner, at vi kunne ej imod;

mit Raad. at vi fly som snarest til Angan-
tyr. din Broder. Men da mæler Hervor: K
du vist; og ^ni jeg si|

Striden begyndte paa Sletten; men snarlig

hint meste Mandefald paa Hen S

hun saa' det, blev hun som vredest, og f6r frem

ere I øve end Mand

.

Le med
Hænder, og- Mand i hvert Hug, en mødte

nde saa djærv, at han j<> maatte ta

I .iv. 1 )••; ma giede hun d<

mod saadan Overmagt; og der ti Tusend af hendes

Mænd irare faldne, da kaldt.- hun højt Uødur

mælte: FCom du til Tvekamp med n [ om
modigt Karlmands er i dig! Men han

årede: Ej tørster er dit Blod . Søster!

bød sine Mænd klemme hende inde mellem Skjolde i

a hun maatte blive i I 1 ter hun

blev hun som galen men s]

ned for I

Hæren trængte haardt ind, fulde dog altid

som vare hende næst, indtil hun sank død ned

Hesten. Si re Blodstrømme randt hen i al

M md nte alle . at hun var spi
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Møde, men det tyktes ingen at have spurgt, at nogen
Kvinde havde stridt saa mandelig, og i Høj blev

hun sat med megen Ære.

Der Orm saa' Hervors Fald, havde han stridt

som skarpest, og hans Hænder vare blodige til

Axlerne. Faa vare end vaabenføre, og med dem
red han Dag og Nat, til han fandt Angantyr i

Aarhus. Kongen undfik ham paa det bedste , og

spurgte om Tidende. Da kvad Orm:

Syd fra jeg kommer,
Sorgbud at bære:

Mørkvidurs Hede
Hærges af Luer,

Goterne slagne

Svømme i Blod.

Møen jeg saa'

Synke til Jorden,

Søsteren din,

Datter af Hejdrek.

Rødere Hervor

Gjordes paa Valen,

End naar med Bejler

Møen maa tale,

Eller til Senge

Bruden maa gange.

Men der Angantyr hørte dette, skiftede han

Lod, og tog sent til Orde, og mælte omsider:

Ubroderlig est du svegen, gjæve Søster! Dernæst

saa' han ud over Hirden: ej vare mange til Stede,

og det maatte falde ham tungest paa Sind; thi

kvad han og:

Mange vi vare,

Mjøden at drikke;



Xu er vi færre,

Fler dog bebo.

Ham udi Skaren

Skuer jeg ikke,

o vil for Ringe

Ride til 1 tuner,

Og dem for Bøn tv r

Byde til Strid

I i [SSUR HIN G \m

1 [vid jeg ej kr

ger ej heller;

Skinnende Skjold«

Spyd< yldte

Ikk-' jeg æsker;

Æsk il jeg

1 Luner til Strid.

Den I <»v var Lagt i Hejdreks Dage, naar

idehær kom i I andet: at I andkongen mut''.

Valsted, og ej maatte Fjenderne røve, tor Striden

var prov<*t. I
i rissur, der han

paa Hesteryg, hvor ban skulde byde Eiuner til Strid?

Alngantj .

I )\ sser fylde

I » mehe len,

1 ).-r er K< »ngers

mpehøje;

1 ). ra

nåle Valst

1 >.-r med 1

1

I >e saa d

ndt.
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Nu red Gissur bort og kom til Huner, dog
nærmere ej , end han kunde tale med dem , og da

kaldte han med høj Røst og- kvad:

Kaaret til Ravnens

Bytte er Kongen,

Banneret bøjes,

Odin er vred.

Dysser fylde

Duneheden,

Dér er Kongers

Kæmpehøje;
Dér skal leges

Skarpt med Vaaben.

Odin lade

Pilen fare,

Saa som Ordet

Farer nu!

Hlødur vilde , at man skulde tage Gissur, men
Humle vilde det ej ; og Gissur raabte , alt som

han sporede Hesten: Vi ræddes ej for eder, I

Huner! og ej for eders Hornbuer. Gissur red

hjem og sagde Tidende om Hunehærens Mang-

foldighed, og da sendte Angantyr Budstikken alle

Veje fra sig, og stævnede hver Mand til sig.

som mægtede Vaaben at bære; men der Folket

var sanket af de næste Fylker , da uddrog han til

Dunheden med saa mangen god Kæmpe; dog

havde Huner tvende mod én. De rejste nu Telte

og sov om Natten; men om Morgenen dernæst

begyndte hin største Kamp, som været haver i

Norderlande; thi det er sagt, at den stod i otte

samfælde Dage. Mange Tusende faldt, dog mest af



.

Angantyrs Mænd; enddog det savned« et, thi

hver Dagdreve til ham - -lokke af J andsfolfe

Den niende Dag hvilte sig] Spyd
og hvæssede Sværd; men ej var derpaa at tænke,

jorde de faldne; thi den ganske Dal var fuld af

le, og Blodet gik til Hest ^e. End vare

alle Høvdinge i live, og paa den D
blæstes i Lur. saa det gjaldede milevidt, og i:

Høvding le sine, som han kun Ist. D
1 I ilodur 1 luner at nke: at d

fremmed Land, og ondt var om Frel

hvis de ej vund S men ej gjordes nær.- b
til Jyder at sige, end d n de alle fon

her var at stride tor Gud Fæderneland.

li. blev Striden i i i ii nu ginge Høvdii

ud af Skjoldborgen og prøvede Styrl S "de.

Grissur maatte falde for Hlødur, og Humle for Orm;
men der det lakkede ad Atten, da begyndte Hun<

Fylking at svigte, og A.ngantyr ,^'ik d

med Tirfing, og skiftede Hug med sin

1 Ilodur faldt. Hunehæren var nu høvdingløs; end-

g Høvding gjordes nu Lidet behov, thi ej vare

mer end tre Hundred i Live: dem bø

i-. erne. I ten anden M
I A.ngantyr Valstedet rydd<

en levende Mand; thi de, som elv kunde

der fra, vare druknede i Blod. Hlødurs l

blev fundet paa en Holt, og d< tyr k(

til. stod han der tiende læi

jet i sind; men der han maatte komn
I >rd«\ mælte han sa

ler! I
'•

|eg dig b
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Guld og Møer,

Mænd og Lande;

Nu ej har du

Guld, ej Glæde,

Lidet Land at

Bygge paa.

Du vilde have

Halve Tirnng:

Nær ved Hjærte

Helt du fik det;

Hel er Tirfmg,

Du i tvende

Halve kløvet.

Onde Lov
Laa paa Slægten

:

Broders Bane
Er jeg vorden;

Mindes skal, hvad

Mindst jeg vilcie.

Ond maa nævnes

Norners Dom.



2. Svctrdet Tirfing. iSoq.

Sværdet Tirfing.
Efter Her. - .'

is

FØRSTI KAPITEL
Di'Rix OG DVALE

Der var i gamle Dage. foruden

og D\ N len : og det ga* Anledning til mange under

Hændelser, som vel maa synes ntroligc nn tun Stand er ikke

des mindre godt værd at fortælle; Og hvad det utr

: ( hiin i 1 1 \ imaal

:

1 her : . n h.in nemn

Da ingen -ker Uskjel.

Dvaerj • im man véd Bjærg-Pu; hvis H

dinger hed Durin og Dvalin .

der fandtes ikke Mage til de Sværd

il . ! Smykker, som de kunne smedde j.», i

nok med det, men de vat

i
) Denne Fortælling el! .i (trykt i

var den C.: triskc et •

geoJunde

den med Kftertr>
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end for tredive A.ir liden

en mer eller
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flydeod
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i det mindste fil

af det
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forstod den sorte Kunst fra Grunden af; hvorover det Smaatøj kom
i stor Anseelse, ikke blot hos Jætter, men selv hos Aser og

Mennesker. Det lod ogsaa mangen Gang til, som Dværgene holdt

hverken med Brud eller Bejler, men passede kun deres Dont, og

tjente med lige god Vilje enhver, som skattede deres Kunst og

vilde fornøje dem for deres Umage, enten paa Fordelens eller paa

Ærens Vegne ; men i Grunden var de dog altid paa Jætternes Side,

som man ogsaa nok kan slutte sig til af den Daarlighed, de havde:

saa de kunde aldrig taale, Solen skinnede paa dem, men blev saa

til Sten, som de stod. Naar de derfor, selv med deres gode Vilje,

gjorde noget Kunstværk enten til Aser eller til Mennesker, var der

dog gjærne en Hage ved, som ved Skaftet paa Mjølner, gjort saa

kort, at Tor knap kunde faa Hold paa det og nødtes til at bukke

sig, hver Gang han slog til. Man véd jo nok, der er en hel For-

tælling om, at det var en slem Spyflues Skyld, der satte sig paa

Dværgens Næse, mens Mjølner var i Arbejde, og som han til sidst

ikke kunde bare sig for at smække til, hvorved han tabte et kostbart

Øjeblik; men det være nu som det vil, saa var der dog en slem

Lyde ved alle de Kunststykker, Aserne fik af de vittige Dværge

;

thi selv den berømte Snække Bladvending, som havde altid Vinden

med sig og kunde rumme alle Aser og Valhals Gjæster, skjønt man
kunde lægge den sammen som en Bog og putte den i Lommen,
vil man sige, havde den Lyde: at hvem der først kom paa den,

kom aldrig af den igjen.

Det var derfor intet Under, at hvem der nødte Dværgene til

at trælle for sig, fik ogsaa Arbejde derefter, som kunde være baade

dejligt og dygtigt nok, men kun til Ejermandens Ulykke; og derpaa

er Sværdet Tirfing det største og klareste Bevis, man véd af at sige;

saa det kan lære Folk at tage sig i Agt for de dagsky Dværge, og

allenfals ikke sætte dem Stolen for Døren, naar man tænker at

have Gavn af dem.

Der var nemlig en Konge i Garderige, der øster inde, mellem

det hvide og det sorte Hav, og han skal gjærne have været en

Sønnesøn af den store Hexemester, som i gamle Dage kom her ind

fra Tyrkiet og gav sig ud for den gamle Odin, der nu var staaet

op igjen ; og samme Konge i Garderige, de kaldte ham Svafur-

Lami, satte en Gang paa Jagten saa længe efter en Hjort, til Sol

gik ned, og da han saa' sig om, var han kommen til at staa imellem

to Dværge og Døren til deres Sten-Stue. Ha, ha! tænkte han, og

gjorde Hammerstegn, saa de kunde ikke slippe ind, og spurgte saa,

med Sværdet over Hovedet paa dem, hvad de hed? Det sagde de



.

ham sti bad for dere-« Liv; men han vilde have andet

gode Oi r det og kvad

:

Velkommen, Dvalin.

Fyrste!

Velkommen. Durin.

n

!

Klingen I

S

Hjaltel gen

old

!

K

rdet,

•

.

Æggen ej

H .

ker

!

S er det følge
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. var ECjebet sluttet ; thi I>\

Mødt i Mulm g M
tunklen - de -tr.ix rakte In

di han len skjmuu len
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ANDET KAPITEL.
ARNGRIM BERSÆRK.

Der bode i de Dage en Bersærk oppe i Helgeland, paa en 0,

som kaldtes Bobn, og selv hed han Arngrim og var af Jætte-Slægten,

det vil sige: han nedstammede paa Faders Side oprindelig fra de

gamle Jætter eller Hrimtusser, som laa i aaben Fejde med Aserne

;

men én af dem havde giftet sig ind i Menneske-Slægten, saa hans

Afkom blev en Blanding, der snart kaldes Jætter, for at give Arten

til Kjende, og snart Bersærker, for den Haardførhed, Dumdristighed

og indtændte Arrigheds Skyld, som gjorde dem alle Vegne til en

Gru og Pestilens. De brugte nemlig hverken Brynje eller Hjælm

som andre Folk, for de havde saa haard en Hud, at ingen alminde-

lige Vaaben bed paa dem, og naar de blev arrige, var de lige som

de var bindegale og skyde hverken Ild eller Vand, men rasede

frem med Huj i vilden Sky og slog ned for Fode, hvad de traf

paa, baade levende og dødt, til de styrtede selv, eller deres Stal-

brødre indeklemte dem mellem Skjoldene og bandt dem, mens

Galskaben eller Bersærke-Gangen gik over.

Saadan en Bersærk og Halvtrold var nu Arngrim paa Bolmø,

og , som en Viking af Haandværk , kom han ogsaa en Gang til

Garderige og holdt Tvekamp med Svafur-Lami , som ellers ogsaa

kaldes Volmer, og gav ham hans Bane-Saar. Dermed gik det saa-

ledes til, at da Svafur-Lami svang Tirfing, huggede han saa drøjt

til Arngrims store jærnbundne Skjold, at det ikke blot kløvede

Skjoldet midt ad, men løb dybt ned i Jorden, og saa passede Arngrim

sit Snit, vristede ham Sværdet afHaanden og flakte ham selv midt ad.

Saaledes opfyldte da Tirfing sin Mesters Ønske og kom i

Jættevold; men man véd ikke, hvad dermed videre udrettedes, før-

end Arngrims Sønner blev voxne , som var en hel Tylvt , han

avlede med Ejvora, hvem somme sige var Svafur-Lamis, men andre

Frode Fredegods Datter. Arngrim havde naturligvis ypperlige

Vaaben i svære Mængde, som han havde taget fra dem, han fældte

paa Val og i Kreds ; og da han skiftede Arvegods imellem sine

Sønner, fik de tre ældste hver sit berømte Sværd: Seming fik

Mistelten, Hjørvard Hrotte, og Angantyr, som var den førstefødte,

Tirfing.

Disse Arngrims og Ejvoras tolv Sønner blev saare navnkun-

dige i hele Norreleden, ikke for deres Dyds Skyld, men fordi, som

det hedder i Hyndlas Sang:
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hvis han ægtede Prinsessen, før Dysten var ovre. Hjalmar tog

ogsaa strax imod Udfordringen og mødte til bestemte Tid paa

Sams, som er en af de danske Øer, fra Hedenold berømt af sære

Sammenstød; thi ved Ægers Gjæstebud lader Loke Odin høre, at

de i deres unge Dage var stødt sammen paa Sams, hvor de blev

Patte-Brødre under ét Ko-Yver, og lovede da, at aldrig skulde den

ene af dem drikke til Pæls nogensteds, hvor den anden stod med

tør Mund. Her løb nu Hjalmar og hans tro Stalbroder, Od hin

vidfarne eller Orvar-Od, ind i Yndevaag med to Snækker, og gik

strax i Land, for at udspejde Lejligheden; men imidlertid var

Tylvten lagt ind i Mindevaag paa den anden Side af Øen, og da

de mærkede, at Bersærke-Gangen kom over dem, var de sprunget i

Land, for at køle deres Hidsighed paa Samsøs Bøge; for det var

en Gang hændtes dem, at de i Raseri havde nedsablet hele deres

eget Mandskab. Hvor mange uskyldige Træer der ved denne

Lejlighed maatte undgjælde, véd ingen; men da Bersærkerne kom

igjennem Skoven og fik Øje paa de to Snækker i Yndevaag, da

hujede de i vilden Sky, bed i Skjoldene, fløj om Bord og huggede

ned for Fode, saa der blev ikke et levende Øje. Da gren Hjørvard

og sagde: Nu kan jeg mærke, vor Fader gaar i Barndom, for han

vilde bilde os ind, at Hjalmar cg Orvar-Od var Kæmper af første

Skuffe, og dog faldt de alle her, som Folk er flest. Hm, sagde

Angantyr, man skal i det mindste aldrig græde over, at man maa

lede om sin Lige, og kanske er Hjalmars og Orvar-Ods Øjne ikke

heller lukte endnu. Det sidste var et sandt Ord, og nu mødte Fost-

brødrene Tylvten i det heldige Øjeblik, strax efter Bersærke-

Gangen, da de var matte; men det vidste de endnu ikke den

Gang; derfor siger Orvar-Od om sig selv:

Én Gang for alle

Angest jeg blev:

Da jeg paa Marken

Mødtes med Tylvten.

Ogsaa Hjalmar blev lidt beklemt om Hjærtet, da han saa*

Bersærkerne komme fra Borde med blodige Sværd og rasende Fagter,

som der staar i Visen:

Niddinger djærve

Dages der henne,

Springe fra Borde

Blodbestænkte

;



iSoq. 40Q

Tvillinger tapre

Tylvten ej magte.

Bænken for be^

let i Valhal«

Dertil -varede I

Bedre, dér baSnkea

Bersærker tolv

;

eg leve

Heltene to.

••en har S

Skal vi ej By?

.-ker -1
.

Aldrig jeg -

N

'

:r

:

ien.

tglingen m
Flygte lr.i A

Flyi

Xu nærmede da Btr-a rkerne sig. den ene -torre end den anden.

hel overblødte, med dl . 5i erd, Og blandende -tr.de:

i An. Haand; hvorpaa HjaUmat ril du

nu helst, kæmpe m- 1 eller med ha:

Med thi tun.

min irske Sil din Brj

Kampen med A>

uden her. der til I

umuli. enten di;,' eller DOgen 1

du kejtet, sagde 0d
x
men lod

ugen, med d r vandt S

de faldne Og lade dem I

1

it de d(

/ til de el!

:

R

1„-,|
, . .. han td '

i

-in M
di



500 Nordiske Sagaer.

Hvad skader dig? Hjalmar!

Hvi skifter du Farve?

Det volder des værre

Nok Vunderne dybe

;

Thi brusten er Hjælmen,

Og Brynien klevet
;

Længe vel næppe

Livet du frister.

Hjalmar.

Saar har jeg sexten,

Og sort ser det ud.

Brynie-Ringe

Brast under 0,

Dyppet i Edder

Aarlade-Jærnet,

Tirfing tveægget,

Traf mig i Bryst.

Herremand var jeg,

Havde i Vange

Fem Herregaarde,

Fandt dog ej Hvile;

Nu uden Livshaab

Ligger paa Samsø

Jeg stille for stedse,

Styrer ej mere

Snække paa Hav.

Glimrende sidde

Glade i Hallen

Frimænd til Højbords

Hos Fader min

;

Kæmperne mange

Mjøden fortumler,

Mig gjorde svimmel

Sværdslag i Kvæld.

Huldt mig led^aged

Lilie-Vaanden

Alt ud til Pynten

Af Agnafid;
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Dermed opgav Hjalmar Aanden, og Orvar-Od havde nu i

fjorten Dage Arbejde nok med at faa Gravhøje kastede til alle Ber-

særkerne; men sin Fostbroders Lig forte han hjem til Sverrig; og

da Ingeborg saa' hans Lig og hørte hans Svanesang, da sank hun

død til Jord, og blev lagt ved hans Side i Hjalmars-Højen ved

Upsal.

Dette var da Tirjings første berømte Mester-Stykke: at det i

Livet skilte ad, hvad selv i Døden vilde sammen være ; men nu

laa det selv under Muld og havde intet Niddingsværk øvet; saa det

tegnede til, at Dvalin tog mærkelig fejl.

FJERDE KAPITEL.
TIRFINGS OPSTANDELSE.

Bersærke-Tylvten havde ingen Sønner efterladt; men Angantyr

var dog netop bleven gift, før han døde, med en Datter af Bjartmar

Jarl i Ladogaborg, som hed Svave, og hun var frugtsommelig, da

Holmgangen stod paa Sams. Det blev nu vel et Pigebarn, der

kom til Verden; men saa snart hendes Morfader fæstede Øje paa

hende, spaade han, at blev hun fuldvoxen, vilde man faa at se,

der var Afkom endnu af Amgri?n og Ejvora, og hun vilde blive

Stammoder til store Slægter. Hun blev kaldt Hervor, og somme

raadte vel til at tage Livet af hende, da det var umuligt, der kunde

skabes Kvinde-Hjærte i Arngri?ns Æt; men det vilde Bjartmar

ingenlunde tillade, cg hos ham voxte hun nu op, dejlig som en

Kvinde, men stærk og vild som en Jættedreng, og gladest, naar det

gik ilde til. At sidde stille og sy og baldyre, var ikke Hervors

Sag, men hendes Legetøj var Sværd og Bue, som hun ej sjælden

gjorde Skade med; og da Jarlen en Gang revsede hende alvorlig,

lob hun til Skovs, gjorde sig en Røverkule og drev Haandtering

derefter, saa Jarlen maatte holde Klapjagt og fange hende som et

andet vildt Dyr, hvad dog kostede mangt et Liv, for det lykkedes.

Hun kom nu tilbage til Jarlens Gaard; men da hun blev ved at

gjøre alle de Ulykker, hun kunde, sagde en Gang en af Trællene

til hende, at hun skulde nødig sætte Næsen saa højt, da hendes

Fader ikke var andet end en Svinedriver, hvorpaa hun strax for

ind til Jarlen og kvad:
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Hervor i Morgen,

Til Hærværk beredt,

Daadsti betræde

Til Dødninge-Hjem.

Og da hun kom for sin Moder at staa, kvad hun igjen:

Højbaarne Frue!

Hør nu mit Ord!

Du mig udstyre

Til Daad, som en Søn!

Her ikke stilles,

Stedes jeg kan:

Drømmene stærke

Drive mig frem.

Hervor lod sig nu Mands Klæder skære , for i Harnisk og

gav sig i Ledtog med de første Vikinger, hun traf, og holdt sig

saa kjækt, at da Høvdingen faldt, blev hun, under Navn zf lHervard,

hans Eftermand. Om hendes Bedrifter véd man for Resten kun,

at hun styrede til Sams og vilde haft Vikingerne til at gjøre Land-

gang og ransage Kæmpe-Højene, hvor hun forsikrede dem, laa store

Skatte begravede; men de var dertil ikke at formaa, for alt det

Spøgeris Skyld, som Rygtet sagde, der gik, saa mellem de Høje

var det værre at færdes ved høj lys Dag end andensteds ved

Midnats-Tide. Hervor fik imidlertid dog Skibet lagt for Anker ved

Indløbet til Mindevaag, og rode i Land med Baaden ganske alene

i Solbjærgs-Laget. Her mødte hun en Kohyrde, som hun udfrittede,

men fik kun til Svar:

Fremmede! ihvo du est

Frit mig ikke længer!

Se, du hitter end ved Dag

Herberg langt fra Vangen!

Hervor.

Gjæstmildhed ikke

Gaar jeg at søge,

Af disse Øboer

Ingen jeg kjender;

Vis du mig bare

Bersærkers Høje!

Lær mig at kjende

Kæmpernes Hus

!
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Hyrden*

Spørg ej om saadant

I Spøgelse-Timen

!

Vovehals er du,

Viking

Men lad Ofl løbe,

Lyset gaai ud!

gtig

Til I

'

i.i.

He%

Ser du. jeg byder

Dig n .

Kor nii^' at lede

Til I.

Hyrden*

lu mig, Kampe!
Klenodier alle,
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l il Vangen iKi

alt dukker.

Dønnet alt itiger,

Luer i Luften

_<; nu l »rat.
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Ikke Idet

sky vorde K

•^ky.

Ite,

Skinne de tnAl

Vanvittig er ban,
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Lygtemænd hoppe

Højene revne,

Marken og Mosen

Mylre af Blus.

Dermed tog Hyrden Benene paa Nakken og løb af alle Livsens

Kræfter, uden engang at turde se sig om, til han naade sin

Hytte; men Hervor kvad:

Se, hvor den Fæbinder

Flyver til Skovs!

Saa overtroisk

Tossen kan være!

Skjold-Møen aldrig

Skjælver for saadant,

Modet hos Hervor

Sig hæver i Gny.

Dermed gik hun dristig ud paa Næsset, hvor Højene stod

aabne, hver paa fire Ild-Støtter, og ænsede det ikke, at Luer legede

om hendes Hæle ved hvert Fjed hun tog, og at kæmpehøje Gjen-

færd truede paa alle Kanter. Som en Røg skred hun gjennem

Ilden midt ind i Kredsen af Bersærke-Højene, vendte sig til den

største og kvad:

Vaagn nu, Angantyr\

Vækket af Hervor,

Din og din Svaves

Datter enbaaren!

Ræk mig fra Højen

Hjaltet med Klingen,

Døglingers Bane,

Dværgenes Kunstværk

!

Hjørvard, Angantyr

!

Hervard og Hrane!

Samtlig i va?gne,

Vakte af Dvale!

Stiger i Brynje,

Med blinkende Hjælme,

Buklede Skjolde

Og blodige Spyd!
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Blev under Molde

Saa magtet-'

Sønner af Arngrim

Og af E/vor

At blandt dem alle

Ingen med /

Mægter at tak-

Ved Minde\

Gid saa i pines

Og plages indven

Som mellem Øgler

I Orme-Gaarde,

Hvi> end i de

Dvalins-KJingen,

Sværdet, til i

For dyrehart.'

Angantyr.

Il, rvor ' // >
.

;•/

Højt du spiller,

Runer ramme

Ri-ter du.

Gal, dumdristig,

Datter min

!

Mænd il Muld

Du maner op!

Viking paa Vil I

Venti 1
tte :

ler

I \ildc in,

I u .
.

•
.

Lurifai Ij

• du ej \

Hul ;
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Odel maa kræves,

Krymp dig ej længer!

Retmæssig Arving

Er den enbaarne.

Angantyr

.

Gloende Suler

Salhuset bære,

Helgrind er Navnet

Paa Højenes Dør,

Gjenfærd paa Gløder

Gaa under Ildregn;

Skynd dig til Skibet,

Skjoldmø, i Kvæld!

Bervor.

Kornmodn kalde

Kæmper de Blus,

Som over Grønsvær

Gjøgle om Natten.

Hervor ej kyse

Helvedes Porte;

Skjælve lad Kryster

For Skygger i Kvæld!

Angantyr.

Hør da min Tale,

Hervor hin kloge

!

Vrag ikke Spaadom

I Spøgelse-Timen

!

Bidhvas er Tirfing,

Bane det volder,

Udrydder hartad

Hele din Æt.

Barn skal du føde,

Bred over Skuldre:

Hedrik den store,

Stolt af sin Vælde,

Under Skytelten

Skabt til at glimre;

Han sig for Tirfing

Tage i Agt!
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Hc '

Runer:

Rist i g R
: skærer

Skarp min 1'

1 i jer alle

Amgrim Senner, —

Hjalmars Bane.

Brynjer- Pest!

fyr.

M«> ! da ej ligner

Menneske-Bern

:

Pnsler om Natten

< ir. .ver med Spydet

Guderuner.

lianer og tryller,

Trodsende alt!

g med de 1".-.
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'
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lt Mennesker jeg,

Dravgei blandt de

Lelg DU ej 1
'

•ten din!
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Hervor.

Mø jeg dog kjender,

Mødt har du hende,

Som ikke blegner

For blodige Sværd.

Lygtemands-Luer

Lidt kun jeg regner:

Spytter man ad dem,

Slukkes de brat.

Angantyr.

Djærv er min Datter,

Dristig med Vanvid:

Skyer ej Ilden,

Skogrer ad Døden.

Bliv dog fra Højen!

Heller jeg rækker

Møen hin unge

Mændenes Skræk.

Med det samme fløj Tirfing Hervor i Haanden, som hun

stod, hvorover hun blev sjæleglad og sagde:

Vel mødt i Kvælde,

Vikinge-Fader!

Tak nu for Tirfing

Tusende Gange!

Rigere blev jeg,

Bragning ! ved Gaven,

End om al Norge

Var Odelen min.

Angantyr.

Tand dog for Tunge

Med Taler forfløjne!

Godt véd nok Gaas, hvad

Hun glæder sig over.

Tro, om du mægter:

Træsk er den Klinge,

Udrydder hartad

Hele din Æt!
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Ej du nu Tir ti'

Ældes med Gammen!

Glem ej Gjembelte:

m den 1 I

Ror ej dens

Edder-Lud hærded

Den Menneske-Flækker

løs.

Vel du nu fare.

Faderlig afla

Om du kan tro :.

Med tolv Mandi

rvhed og Lrøki

rne alle

i I ~ h tten

,

Til Ar.

il.- lagt K

Lidt mig kun h

Luerne \ i

'

Mellem I

.-•
I >\ ien.

Nu
' "

.ken; thi dl



512 Nordiske Sagaer.

til der kom Skibs-Lejlighed; og man hører nu ikke mere til hende,

fer hun befandt sig hos Kong Godmund paa Glæsmarken, hvor hun

ogsaa gav sig ud for et Mandfolk og kaldte sig Hervard.

Om samme Kong Godmund paa Glæsmarken har der gaaet

mange besynderlige Rygter baade i Danmark og Norge, saa man
véd snart ikke , hvad man egentlig skal tro og tænke om ham.

Somme vil sige, han bode oppe i Helgeland paa Hindøen ; men efter

alt, hvad der ellers fortælles om ham, er det rimeligere, hvad andre sige :

at han bode paa Grunde, lige ved Guldbroen mellem Midgaard

og Jætteverden, og var en Slags Færgemand imellem begge, immer

ved Haanden og meget hoflig imod alle Folk; saa det gjaldt kun

om, naar man gjæstede ham, ikke at tage mod alle hans gode Til-

bud. Han skal nemlig have haft den dejligste Urtegaard, man kan

tænke sig, og tolv Døtre, alle sammen store Skjonheder, og hver af

sine Gjæster tilbød han en af sine Døtre til Kone, og beskrev dem
sin Urtegaard som et sandt Paradis, saa hvem dér kom ind, blev

strax al Sygdom kvit og behøvede aldrig siden at frygte for Døden.

Men al den Stund de tolv Døtre var immer til fals, maa han dog

enten have haft en forskrækkelig Hob af dem, eller der har været

noget Skjælmeri under; og siden han selv omsider døde, hængte

det allenfals ikke rigtig sammen med hans Paradis eller Odaains-Ager,

som det kaldtes. Desuden har man ogsaa ymtet om, at hvem der

giftede sig med en af Godmunds Døtre, glemte paa Timen baade

Fæderneland, Slægt og Venner, og i Haven glemte de sagtens, hvad

de selv hed; saa der har nok været en slem Hage for ordentlige

Folk ved Godmunds som ved alle Jætters Gunst og Gave.

Dermed lade vi den Fugl flyve , og tage fat, hvor vi slap, da

Hervor kom til Godmund, som den Gang skal have fyldt sine

hundrede Aar, men var endnu rask og rørig. Her spillede hun da

Kæmpe, og en Dag, da Godmund sad ved Tavle-Bordet og spurgte,

om nogen kunde give ham et godt Raad, for han var nær ved at

blive skakmat, da var Hervor strax ved Haanden og vidste med et

Par Mester-Træk at sætte Kongen i Sikkerhed og bringe Spillet i

Ligevægt; men imidlertid havde en af Godmunds Hirdmænd for

Løjers Skyld trukket Tirfing ud, som laa paa Hervors Sæde, og

havde sin store Morskab af at se, hvor det glimrede. Det blev

ham imidlertid en dyr Fornøjelse: thi saa snart Hervor mærkede, at

Mandsbane var blottet, for hun hen og snappede Tirfing fra Hird-

manden og jog det igjennem ham. Dermed gik hun sin Vej , og

vel vilde de andre Hirdmænd været ud efter hende, men Godmund

bad dem slaa sig til Ro, dels fordi den saakaldte Hervard kun

var en Kvinde, man ingen Ære havde af at fælde , og dels fordi
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hun. med saa ypperligt et \ -ikkerli^ kun solgte sit Li\ i

dyre Domme. Saaledes slap Hen fra det, og efter

Stund at have tumlet rig til Sas med Vikinger, drog hun hjem til

sin Morfader. Bjartmar Jarl, og faldt i Stilhed ved Kvinde-S

og blev snart kaldt en Brud, mange Bejlere \

hed, Rigdom og Livsalighed. Derfor, d.i Kong <>' dm
Herind, gik : Elaad med sin Fader om et godl GiftermaaL

Gmlmund ham Anslag p hvem han d

bejle til og hk Ja paa ^\ Bjartmar^ uden at // enten

fra eller til, men lod sin Morfader raade. S - blev hun da

gift og hjemfart til Gleumarken og havde riden to ><mner med
Høvind. af hvilke den ældst :11c , god-

g ug liv>alig. sin Fader op ad Dage, men den yngste, //

rin Opvæzt ikke andet end I
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Ikke lad du Hustru din

Hjemmet tit besøge!

Sig du aldrig Frille din,

Hvad ej Folk maa vide

!

Rid ej paa din bedste Hest

Paa en Hastværks-Rejse !

For en Prins med Krone-Haab

Vær ej Pleje-Fader!

Bryd ej Freden, du besvor!

Frygt for Trælle-Følge

!

Høvind ventede imidlertid slet ikke, at Hedrik vilde følge hans

gode Raad, og da Hedrik hørte dem, gav han ogsaa strax at for-

staa, han havde andet i Sinde ; men Tirfing tog han derimod af sin

kjære Moder med Kyshaand. Han havde heller ikke gaaet ret

langt, før han følte en uimodstaaelig Lyst til at trække det af Skeden,

hvorpaa Bersærke-Gangen strax kom over ham, og da der ingen

anden var for hans Haand, end hans Broder Angantyr, som havde

fulgt ham paa Vej , for han til og myrdede ham, hvorved Tirfing

øvede sit første Niddingsværk. Det fortrød nu vel Hedrik bitterlig,

da han kom til sig selv igjen, men han slog sig dog til Ro med
den Tanke, at Tirfing maatte blive Mands Bane, hver Gang det

blottedes, og at gjort Gjerning staar ikke til Ændring. Hervor

magede det og saaledes, at der blev ikke sat efter Hedrik, før han

var i Sikkerhed; og det første man saa hører til ham, er, at han,

paa Trods mod sin Faders gode Raad, løskjobte to Misdædere,

hvoraf den ene havde forraadt sin Husbond og den anden dræbt

sin Stalbroder; men han var dog klog nok til, ingen af dem at tage

i sin Tjeneste.

SJETTE KAPITEL.
DET ANDET NIDDINGSVÆRK MED TIRFING.

I Rejd-Gotland var paa den Tid en Kong Harald, der paa sin

Alderdom maatte skatte til et Par af sine egne Jarler, som havde

gjort Oprør og slaaet ham af Marken. Til ham kom Hedrik, efter

en Stund at have drevet Sørøveri og vundet Navnkundighed, og de
blev enige med hinanden om, at naar Hedrik kunde undertvinge

de oprørske Jarler, skulde han have Kongens Datter Helga og
Hælvden af Riget i Medgift. Det vandt de ogsaa begge ved, thi
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Hedrik gav ganske rigtig Jarlerne derefl Bane-Saar ; men en 1 >t-l

Aar efter kom der Misvæxt i Landet, og da Spaamændem

at man for at forsone Guderne maatte ofre den eediåsU

i Landet, gav det Anledning til en sar lutte imellem Hedrik

Harald ; thi de havde hver en eneste Søn: Harald i

Hedrik An^antyr, og nu vilde ingen af dem ha\ Søn .in-«et

for den ædleste Ungersvend. Omsider blev de d

tage Kong Havind paa (Husmarken til Voldgiftsmand,

I for, aldrig enten for Vild eller Venskab at bøje Retten.

odtskab til hai d i

Isen for, og ved >in M i n Mægling l>lev han paa denn< R

ikke blot forligt med >in lader, men tik I K

han havde Ly-t til at fa BgC

Retfærdighed, dømte nemlig Hm ind, at Hedriks Son var den

udi- end: men raadte ham saa i Hemmelighed, at i

kom til Stykket med Ofringen, -kulde han Bl til

Sikkerhed Udlænding, forst at hylde*

hveranden Mand i Kongens 11

du vel en halvkvæden Vise. Det \ar dog en Gang et K.t.id. Hedrik

fandt værdt at følge; og da Hadvden af Harald* Folk I

liam Huldskab og d ikab mod alle Dg enhver, rej »it

Banner og gjorde ritter! Odin havde intet at • ..ir han,

i Steden for An:;antyr, tik baadc //ir ild Og Halvdan Og .dl<

nper, der hldt i et orden: Her hjalp nu ingen hul-

vendinger, og skjont // ". da de omaid

Uraad. kæmpede fortvivlet, faldt

Niddingsværk.

-
i V E MD1 KAPITEL,

lit- DK i K <><, BLINDE- i.

Hedrik blev nu en væld

leden; men inin. >n heilet

I

. || A \ L i ;Vl .| i, u
•, ham " ki»nt

han derved tit kom i \

.

t. han jo kande le

Hedt
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meget fordi mange prøvede deres Lykke og kom til kort, som fordi

Hedrik dog til sidst fandt sin Overmand.

Der var nemlig i Gotland en Herse, de kaldte Blinde-Gjæst,

som var falden i højeste Unaade hos Kong Hedrik og blev ind-

stævnet af ham til at møde og enten holde Slag eller lide Dom

;

men Gjæst havde ingen Lyst til nogen af Delene og søgte derfor

med mange Bønner og store Løfter Odin paa Haand. Da hændte

det sig en Aften silde, at der blev banket paa Døren hos Blinde-

Gjæst, og da han selv gik hen og lukkede op, traadte der en

fremmed ind, som ogsaa kaldte sig Gjæst, og spurgte sin Vært,

hvad det var, han gik og grublede over? Da nu Blinde-Gjæst

aabenhjærtig klagede sin Nød, sagde den fremmede : Vil du skifte

Ham og Dragt med mig, saa vil jeg gjæste Kongen i dit Sted og

prøve min Lykke. Det fik han gjærne Lov til, saa det Bytte var

snart gjort, og Blinde-Gjæst legede Skjul, mens den fremmede gik

og gjaldt for ham baade i og uden Huset, saa mesterlig vidste han

at efterligne alle hans Manerer. Han indfandt sig da ogsaa til

rette Tid i Kongens Gaard, og skjønt Hedrik glode ilde til ham,

tabte han dog ikke Fatningen, men sagde meget frimodig: Herre!

jeg kom hid, for at blive forligt med dig. Ja, sagde Kongen, vil

du da underkaste dig mine Vismænds Dom? Hm, svarede den

fremmede, er der ellers ingen Redning? Jo vist er der, sagde

Kongen, naar du kan sige mig en Gaade, som jeg ikke kan løse.

Det er jeg kun daarlig skikket til, svarede Gjæst ; men det er lige

meget: før jeg vil lide Dom, vil jeg dog heller se til at hitte paa

en Gaade.

Der blev nu sat to Stole til dem midt paa Gulvet, og Folk

slog Kreds om dem og spidsede Øren for at høre Vidskab.

Gjæst.

Jeg gad haft i Dag,

Hvad jeg havde i Gaar.

Véd, du hvad det var?

Vittige Hedrik!

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde!

Mosten jeg kjender,

Munde den huger,

Lukker dem enten

Op eller i.
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Og hvad han traadte,

Han trofast kyste

Paa dejligste Kind,

Med dobbelt Mund.

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde!

Hammeren gaar

Over Guldet saa,

Naar det paa Ambolt

Overfares

;

Drøjt den kysser

Og kvæder højt.

Gjæst.

Stort Vidunder

Jeg stirred paa:

To om Budet,

Begge døde,

Aandeløse,

Laa og pusted,

Kogte Gift

Til gamle Kæmper.

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde!

Blæse-Bælgen

Er bleg om Næse,

Liv og Aande

Den aldrig fik,

Dog til Krigen

Med Kraft den puster,

Volder med Benbrud

Bane-Saar.

Gjæst.

Stort Vidunder

Jeg stirred paa:

For Dellings Døre

Et Dyr jeg saa',
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Med Fadder otte.

Med fire Ojne,

Og over Hofte

Sig hæved K.

fri*.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde

!

Du kom tra O-ten.

Hvor op gaar Solen,

Og Edderkoppen

M ! Kunster BOfte

Af <
. : :ne

It.
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I Vidunder

itirred paa
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Dellings Dere

Irejed -

H red til Hel,
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Stilken med Bl
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j
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S

Spejlet kl.irt.
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Hedrik.

Svart det nu minker

Med Mandevid:

En Lava-Skive

Laa dig for Øje,

Hvor Solen skinned

Fra Skyhjem klar.

Gjæst.

Kvinderne tvende

Med kridhvidt Haar

Bar under Aaget

Æde til Hjemmet:

Ej Maden og Huset

Med Hænder var gjort,

Men Kunstneren bygger

Paa Kryds under 0.

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde

!

Kridhvide Svaner

Krydsed i Luften,

Hænder ej havde,

Huse dog bygte,

Bar saa til Rede
Blommer i Æg.

Gjæst.

Var det ej Hexe:

Hunnerne tvende,

Som mellem Fjælde

Faldt mig i Øje:

Mand de ej havde,

Møer de vare,

Nikked dog daglig

Til Datteren fin?

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde

!

Kvinder ej saa' du,
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Men Kvanner tvende.

Mindst stod i Midten

Hos Mødrene

Gj

Søn af Blød-Hjærte

Forhærdet jej

Farende stile

Til Strandkant i Fjor:

Dødning har Dødni:
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Gjæst.

Hvem er den Askens,

Ensom i Vraa,

Fader- og moderløs,

Født af en Sten,

Fuld herlig en Tjener,

Som Herre Tyran?

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde!

Saa under Aske

Ulmer jo Gnist:

Fødtes af Flinten,

Fænger paa Jord,

En Perle i Lænker,

Men løsladt en Gru.

Gjæst.

Hvem er den sorte,

Som Solen fordunkler,

Søer og Skove

I Skumring opsluger,

Trodser al Verden,

Paa Vindspillet nær?

Hedrik.

Taagen opstiger

Fra Strand og fra Jord,

Skjuler sin Vugge

Og skygger for Solen

:

Mørk er dens Vej,

Og kun Vinde den skyr;

Men, mer end jeg trode,

En Træring est du.

Gjæst.

Kj ender du Dyret,

Som Dansken værger:

Blankt under Bugen,

Blodigt paa Ryggen,

Udsætter Livet,



2. Svardct Ttrfing. iSoq.

i Luren gjalder,

r i Lejr

Lofdungs Haand:

Hed

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde!

Skjoldet du mener,

Skjærmen paa VaL

Gj

Danserinder

I Dug
j

Frit sig >\inge

Og svæve let:

Sorte Skjolde

Om Somme i

Men maslkehvide

Om Vinter-Nætter

Alle de bar.

Hvad er saa

Hed

I
er »lin Gaade,

^t hin blinde !

Ryper de kaldei

Kommer

hvidne

I Vinter]

M." :

I

: n
;

i U S
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Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde

!

Rans og Ægers
De raske Døtre,

Som ej sig vare

Kan Viking for,

Bølger kaldes

Og Brændinger.

Gjæst.

Børnekjær fordum

Bygte sig Hytte,

Ligned en Gaas

Som en Gæsling omtrent;

Af Drøvtyggers Skjolde

Beskjærmet hun blev,

Havde til Højeloft

Hjærneskal hans.

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde!

And gjorde Rede

I Oxe-Hoved,

Mellem dets Kjæver

Den kurede Æg.

Gjæst.

Stor saa' jeg styre

Større endda:

Selv paa Helvejen

Hjælper han Folk,

Naar ham ej svigter

Hans svorne Ven;

Men Jorden han giver

Dog Hjærte-Saar.

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde

!

Ankeret hælder

Til Hel for vist,'



>g.

r med '
i

rt,

Bjærg tit.

Havet- il

1 >g Høgen- V

^nakker jeg fundet.

Vel er du dreven

I vittige Ordspil.

(r'j,

Lens er nu ganske

r rt;

Alt man do.:

.ilt er
j

Brude ji
l

P Breddei

Ved Klipperne stejle,

Ved Klinter Og Ski

Lejerne lia.nde

Munterhed miste

I M LgS-Vejr de let. •

Vitti

Kjender <ln de

:

er din '

esl hin

Still«
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Ungdommen munter

Med Mundgodt sig bælged,

Bomstille dog de

Ved Bægeret tav,

Mens Drikke-Karret

Gav Drøn og Suk.

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde!

Grisene patted

Den gryntende So.

Gjæst.

Hvem bygger højest

I Bjærgeland?

Hvem daler dybest

I Danemark?

Hvem lever foruden

Aandedræt?

Hvem tier aldrig

I Torden-Vejr?

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde!

Ørnen bygger

Paa Bjærge-Tind
;

Dug fra Himlen

Har dybest Fald;

Fiske-lounger

Man leder om;

T'b.s'.r^-Tungen

Ej tie kan.

Gjæst.

Møer jeg skued,

Ved Muldet at ligne:

I Sengen hos Solskjær

Sortsmutte laa,

Glimrende Afkom

De glæded sig til.



2. > iSog.

Hedrik.

God er din Gaade,

hin blinde!

rede Glé

Glode i A^ken,

Glimrende Luer

Loved de sig.

Gjæst.

Fire var i Gan^.

Og fire der ved hang,

To viste Vej,

Og to stod paa .

Skidtmads

Skrinkelben,

Drev alle I)

Drattende bag etter

Hedrik.

er i lin I

hin blinde!

A',> havde Øjne

ae som dn,

Firbenet <^ik den

urt- Patter,

Panden,

Hale tor lang.

: Vidunder

lingi I
'•

li

Vrik i
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Hedrik.

Hvis ikke Skilfing

Skinnet bedrager,

Mer end jeg vented

Vittig du est:

Gaader om Grynte

Og Grise ufødte,

So, før hun fared

Med Søskende ni.

Gjæst.

Hvem er de tvende

Tingløber-Mønstre,

Som har i alt

Kun Øjne tre,

Hjælpe sig begge

Med Hale én,

Men ej med Fødder

Færre end ti?

Hedrik.

God er din Gaade,

Gjæst hin blinde

!

Odin rider

Fuld rap til Tings

:

Enøjet er han

Og uden Hale,

Ottebenet

Er Odins Hest.

Gjæst.

Én Gang endnu

Og aldrig mere

Vove jeg vil

Dit Vid at prøve:

Hvad sagde vel Odin

Sagte til Balder,

Førend den bolde

Paa Baal var lagt?



/Sog.

Irik.

ler og Sejd

Og Gand og Tant,

Slidder-Sladder,

Du Sludder-M

Men Ordene dine

Dog ingen \

Dig selv undtagen,

Utyske led!

Ved disse Ord gik Jætte-Naturen saa aldeles i

at Hcdrik, uden aogen anden Tanke, trak blank med

Tirfing efter Odin. der imidlertid lu

Og fløj ud ad Lyren, men misted

hvorfor Falken er stumprumpet endnu den Dag i I

>

mand, der ulykkeligvis rmest ved Haanden,

i ildet med sit Hjaerteblod, d

Bane, hver Gang det Id ibte til Farvel:

Ve dig, \ Hedrik^

S du hugj

Bryder du Lotte.

S bryder

i .. li elle,

Niddingens Liv!

Det varede nu heller ikk<

brød, og dertil maatte det bi

gode R g havde deri

I han i

Aftenstund, med et ring

•

Natten i han- 1 < li

Det kald

bar i Vildfar.

i lar.

I.
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og hørte, at den ene, i det han med et Sværd skar Hovedet af en

Fisk, kvad saa smaat:

Det maa ved Gripsaa

Gjedden undgjælde,

At under Havad
Hedrik blegned.

Det var Ord nok for Angantyr, og han passede nu Fiskerne

op, overfaldt dem om Natten, hvor de laa under Telt med deres

Stalbrødre, slog dem alle ni og forte Tirfing hjem i Triumf. Der-

paa gjorde han sin Faders Arveøl med stort Bram i Dampstad; og

vil nogen vide, hvilke Konger der paa den Tid var for Orde, da

staar der i Visen:

Humle da raadte

For Hunelandet,

Og mellem Goter

Gissur troned,

I Danmark Valder,

Hos Valer Kjar,

Og Alfrik hin djærve

Hos Anglerfolket.

OTTENDE KAPITEL.
TIRFINGS SIDSTE NIDDINGSVÆRK.

Foruden Angantyr havde Hedrik efterladt sig en Frillesøn ved

Navn Hløder, med Kong Humles Datter Sifka, men som fødtes

op hos sin Morfader i Huneland, hvor han fra Vuggen af ikke

havde andet Legetøj, end hvad der hører til. Krig og Blodbad, som

det lyder i Visen:

Født var Hløder

I Huneland

Med Kniv i Bælte

Og Klinge hvas,

Med Ringe-Brynje

Og Rytter-Hest.

Saa snart nu Hløder spurgte sin Faders Død, gav han sig paa

Vej til Aarhjem, for med det gode at gjøre sin Arveret gjældende;



2. Sva rdet 1809.

og han kom der, just da der blev drukket :lle i

Gaarden, sagde, hvem han var. og bad en Tjener :

Angantyr. Tjeneren gik da strax ind og bukkede for K

Garderhej

I Gaarden holder,

Langvejs fra

Kom If/mir-r nu,

Ai v al • jke,

( >nl at skifte,

Brynje- Kl<>

Med >in Broder.

li :
• Sta vne

Stunder knappe.

Aldrig saa snart kom det tor K ren, før han lod

Kniven falde, sprang tra v ri Harnisk Og gik

Skjold i den ene Haand og Tirfing i den anden. Der bl

Oprør i Lejren, og alle Mand kom paa Benene, for at ):>•

Ord og Tale der vilde falde.

Y ir velkommen.

Vel undfanget!

Stands i Farten!

I testen

!

OD, M<1 1

Hvor K

Ti] Arre-Gilde:

•.rv!

M'n. I

II 1

II

M
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Af Trælle-Kvinder

Og Kværne med,

Af smalt og bredt,

Af smaat og stort,

Af Magle-Skoven ~

Med Mørkveds Navn,

Af Jætte-Stuer

Ved Adelvej,

Af Dampstad-Sulen

For Dejlighed,

Af Borg og Fæste,

Af Bjærg og Dal,

Af Gyldensmykker

Og gode Ting,

Af alt, hvad Kongen

Har efterladt.

Angantyr.

Nej, før med Humling

Halvt jeg deler,

Og før itu jeg

Tirfing hugger,

Kryster i sønder jeg

Kridhvidt Skjold,

Lader i Græsset

Grammer bide,

Byder dig, Broder!

Brodden kold.

Først jeg dog byder

Favre Smykker,

Dressel megen

Og dyrebar,

Tusend Svende

Og tusend Heste,

Godt udstyret

Med Guld og Staal;

Mø skal følge

Hver Mand, jeg sender,

Med gyldne Kjæder

Og Klædebon.



2. S i8og.

Di. du sidd<

Sølv omskinne!

Dig, hvor du
\

Guld omglo!

Tron saa over

Tr - "-.'il

Af Gotc'lunJ

!

Det syntes den gamle Gissur G mildhed

og raabte:

Tag det med Kysha

Trælkvi:

Hælvdcn Høvding

1 1.
1 K dei

Adelbørn

Skal Odel skifte,

=ner

Skal slikke Spid.

Da Hlødtr nu hørte, at han skulde hedde Tra lkvind. - •

Slegfred-Barn. na.ir han tog mod -in Bl l.ud. bl

forbitret, at han paa limen drejede -in H< til

Hun, l, nul, hver Kong Hum Ir blev ikke mindr«

man kaldte hans Datter Slavinde; Og da kvad han:

I.\ stig mi !

l. i Vinter,

Doble Og drikke

Dyrebar Vin,

Hu
Luren ti

Alt opbyde

For Aj n:

Tolvaan Di

li.

li

Det blev heller im;. .1 !.••. BJ thi alle M t>l

Hi kun

mindre end '

. end . Ira 1 viking, mm hl
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drog Humle og Hløder gjennem Mørkved, som er den store Skov,

der gjør Skjel mellem Huner og Goter; og her var bygt en Grænse-

Fæstning, hvor Hedriks Datter Hervor laa med en talrig Hær til

Landeværn. Det var en Kvinde med Mands Mod og Hjærte, lige

som hendes Bedstemoder, saa hun veg ikke af Pletten, men forsvarede

sig til sidste Blods-Draabe. Hun og hendes Trop maatte imidlertid

dog bukke for Overmagten, og da hun selv var falden, tog Resten

Flugten, med hendes Fosterfader Orm i Spidsen; og da de naade

Aarhjem, sagde Orm Angantyr kort Besked i følgende Vers:

Syd fra jeg kommer,

Sandsagn at føre:

Lyst gjør i Mørkved

Luerne vilde,

Gotland svømmer

I Sværdebad.

Segne maatte

Og Søster din;

Dog ej blegned

Rosens-Blommen

:

Mer ej rødmer

Mø om Kinder,

Naar med Bejler

Bly hun taler,

Rækker Mund
I Maaneskin.

Da Angantyr hørte det, skiftede han Farve og kom sent til

Orde, men sagde saa: Grueligt Broderskab mod saa gjæv en Søster!

Og i det han saa' ud over Hirden, slet ikke talrig, kvad han:

Mange nok var vi

Om Mjøden at drikke;

Færre vi er nu,

Hvor flere behøves.

Lover mig nogen,

For Løn eller Bøn,

Rank at ride

Med rødmusset Skjold,

Huner at æske

Til Hovedslag?
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Da svarede Gissur hin gamle:

Ej dine Skillii..

Skjøtter jeg om,

Regner og ej
|

Det røde Guld

;

Dog som Herolder

Djærvt at n

filemte paa Bænke

End G'i ssur ej.

-
[
du mi^'. Kønnii

Kun, /nor dig boger

Fjenden at ttssvne

I ii Styrke- Prøve

I aaben Mark

!

. tnganiyr.

Stævn ham til D
Og Dynefu

Egnen omgærdet

A t Jossur-Fju

Dér Liggei i

le Valplads,

S jrene mai

De mindes der.

Med den 1 d, til I

.t han kunde raabe til den. <>u' da kvad han:

Fylkingen r

Fanes §ynl

Viseren blegi

Vred ci

hl Styr!

l
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Hløder vilde haft Gissur tagen til Fange, men det vilde Humle

ikke tilstede, og Gissur gav nu sin Hest af Sporerne med de Ord:

Blæse være med alle Huners Hornbuer! Da nu Gissur kom til-

bage og fortalte, hvad han havde set, satte Angantyr Budstikken i

Gang til alle Sider og sankede en vældig Hær, dog næppe halv

saa stor som Hunernes, og med den mødte han Fjenden paa

Dyneheden.

Her stod da nu det blodigste Slag, man i Nørreleden véd af

at sige , og det varede i ni samfulde Dage ; thi Hunerne vidste,

der var ingen Redning for dem, om de tabte, og Goterne stred for

Frihed og Fæderneland. Den niende Dag var endnu alle Høvdingerne

i Live; men da brod Angantyr sin Skjoldborg og gik selv i

Spidsen med Tirfing, som da, blandt andet, gav baade Humle og

Hløder Banesaar. Da vendte Hunerne Ryg og faldt som Fluer

;

men da Angantyr Dagen efter lod Valen ransage og fandt sin

Broders Lig paa en Knold, blev han dog underlig til Mode og kvad:

Broder! jeg bod dig

Borg og Fæste,

Roden Guld

Og gronne Skove;

Mer du kræved,

Misted alt:

Livets Lys

Med Land og Folk.

Broder-Bane

Blev jeg nødig;

Mindes maa,

Hvad mindst mig huger.

Saa gjør Ulykken

Last og Skam;

Skylden maa skydes

Paa Skæbnens Dom.

Derpaa lod Angantyr sin Broder begrave, hvor han laa, og var

siden en vældig Konge til sin Dødedag, og han var Tipoldefader

til Kong Ivar Vidfadme, som regerede baade over Danmark og

Sverrig, Estland og Kurland lige ud til Garderige. Somme vil

imidlertid sige, at hvad der i gamle Dage kaldtes Rejd-Gotland og

Huneland
, det hedder nu Tyskland og er tolv Gange saa stort

som hele Norge.
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Hermed ender det gamle Sa^n om : t lirfing, i

j

véd, hvor det blev at. I havde endt sit Niddingsværk;

det maa regnes for en Fabel, hvad man sides 1

Hundrede Aar derefter blev Odden af ilet fundet ! løj midt

i 7yskiandt
og deraf blev ^'jort en Penne-Kniv.

Arv der sonder ude i al 1! har <b

alle de Penne, der sk:. . den, -

givet paa en skjult Maade m
endogsaa dem, der vil paasl Ker

af de samme Tirfings~Benne^ hvoraf man kan n men

alt saadant er aabenbar ikke andet end en sk Udt)

det gamle Sagn og kan ingenlunde komme i B b igtnil

ordentlig Fortsættelse deraf.

3. Gunlavgs og Rafns Saga.

c8ii.

c frie Gjengivelse af Gunlag Ormstni - -hen tr>kt

i .s'/. /. N\ 5. i-;o.]

[NDGANG.

Sandt er det at sige, at af alt, hva i som r

i Mandebryst, er den i Ljen om l>\
|

inde, underligst at nævne. Det mærke alle, endd

-Mumie mer, og somme mindre: at Sjælen au

i sit rette Fa derneland; men del er

Sæd, at nedsænk« ; ' ,lrl '

foldige, og gien n •• let ene, I >et har den na

Gud ve] ø I for, at en stærk rVtt

som nævnes Kjærlighed, igjen I n e Sin

men naar d r, da stander Mennesket p*

store Vejskjel - :i *m k

Hjærti
\
Ide, monne han sent ellei
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tilbage. Den, man elsker, stander som et Spejl,

hvori Billedet af det ypperste, som bæres Sjælen

for, lader sig til Syne. Er det nu saa, at Sjælen

længes efter sit Ophav og Fæderneland, da tykkes

det himmelske at spejle sig i den elskede , og alt

som Kjærligheden voxer, voxer og Længselen efter

at skue det Ansigt til Ansigt , som alt i Spejlet

indtager og kvæger os saa. Hvo som derimod ikke

gjærne sysler med Tanken om noget ypperligere

end sig selv, han ser ej heller med Kjærlighedens

Øje andet end sin egen Skygge, og jo stærkere han

elsker, desto mer fordybes og forhærdes han i den

afgudiske Dyrkelse af sig selv, desto længere kom-
mer Sind og Hjærte bort fra det himmelske og

evige. Hvo som ikke saaledes med enfoldigt Øje

vil gjennemskue den jordiske Kjærligheds Vilkaar,

maa enten forgude eller forbande den, uden dog

at kunne finde Rede i den Ligheds Adskillighed,

der gjennem dens Kjendemærker i det forbigangne

og nærværende lader sig til Syne.

Det er endnu at mærke, at den Hjemve, hvorom

før er talt, hos somme er saa stærk, at de mangen
Gang glemme alt, hvad som paa Jorden omringer

dem , ikke det udvortes alene, men endog det ind-

vortes, lige indtil Tanker og Begjæringer, og høre

underlige Tidender fra Fædernelandet , som de tit

ej selv forstaa. men altid ere saa overvættes glade

ved, at de med høj Røst maa kundgjøre dem for

alle, som vil høre. Med denne Kundgjørelse har

det sig anderledes end med daglig Tale; thi de

aandelige Ting vil udsiges med aandelige Ord, og

den skaber sig et Tungemaal, scm underlig griber

og rører alle dem, der ej ere aan delig døde. Gætte

kan hver, at jeg her monne tale om Skjalden og

hans ubegribelige Henrykkelser; men det vilde jeg
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sige, at han tykkes bed>t forvaret mod den 11<

mod og det Afguderi, som fører bort fra det

usynlige, der er evigt. Han kan klarlig forestille

sig, hvad det er, at de hellige Apostle ej sku]

betænke sig paa dere> Ord, men at del skul

gives dem i den samme Stund, fordi det ej var

dem, som talte, men Faderens Aand, som talte

igjennem dem. Man skulde mene, at, i det han

ærbødig bøjede sig for de hellige G Is Mænd, der

vare langt mere udkaarede og hengivne Redskaber

for Gud, maatte han dog falde sit A
højt forkynde Guddommens Pris og udbryde: ikke

os, Herre, ikke os, men dit Navn Ære l» skulde

man end mene, at naar Skjalden med Kjærlighed

bandt sig til noget paa Jord. maatte det være sa

at den elskedes Beskuelse stedse mindede ham om

Henrykkelsers Salighed og tabte sig derudi. Ander-

ledes er det alligevel gaaet baade fordum og nu:

hver Skjald har selv forstyrret sin Henrykke!

ved selv at ville betænke noget, og netop det,

hvorved han maatte blues, har gjort ham Stolt

hovmodig. I det han saa' det store, underfulde, der

taltes gjennem ham. glemte han, at det var an-

nammet, og brystede sig deraf, som om han

g selv var dygtig til saadant. Nogle hav«- der

eret, som, enddog de heri syndede, ai derea

Brøde og kom saalunde igjen Naa en til al

brænde; men andre forhærdede

Aanden. Na.tr saadarmés Kjærlighed i

noget, Kvinde eller andre i
i

>lev

Kjærligheden endnu et højere Skillerum n

dem og Gud; thi d< • ll,
' n '

men vilde Og forg idi al andre. I ii saadan vaii-

lr , ^ mest ugudelige MennesV

det vil mærkes I
hans Id.
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Hovmod, som det sømmer sig en selvgjort Gud, er

blevet hans Livsrod. Jo mere han selv vil henrykke

sig , desto mere svag og forstyrret vorder hans

Henrykkelse , og til sidst bliver den ej andet end

en stærkere Erindring af de himmelske Toner, han
fordum hørte. Tungemaalet, som han en Gang
vænnedes til, kan han ikke glemme; men nye

Tidender har han ikke at føre ; og ynkeligt er det

da, at høre ham i de fagre Ord og de søde Toner

med Bram at forkynde, hvad det udvortes Øje

kan se, og den lave Sans føle. Af saadanne fostrede

Hedenold mange i Norden, og den hele Skjaldenok

fra Harald Haarfagers til Hakon hin gamles Dage
er at ligne ved en saadan Skjald, som fordum

har været henrykt. Tvende af Flokken røre sig i

denne Saga, til Advarsel for Mænd og Aldre ej at

tage Guds Naade forgjæves.

FØRSTE KAPITEL.
OM GUNLAVGS OG RAFNS ÆT.

Saa er sagt, at i den Time, da Hakon hin rige

Hladejarl styrede Norrig, byggede paa Gilsbakke

Illug hin sorte, Søn af Halkel, Sønnesøn af Hroskel.

Illugs Moder var Torrid Dylle, Gunlavg Orme-

tunges Daatter. Illug var hin ypperste Høvding

i Borgefjord næst efter Torstejn Ejgilssøn; han var

en mægtig, stivsindet Mand og god Ven med Tor-

stejn. Han aatte til Kvinde Ingeborg, Asbjørns

Daatter fra Ørnolfsdal, og mange vare deres Børn,

men kun faa af dem komme denne Saga ved. En
Søn hed Hermund, og en anden Gunlavg, begge

vare de evnelige Drenge.
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A-mund hed en Mand. som bode syd

Mosfell, han var rig paa Gods og Sysselmand •

sin Fader. Asmund var gift med Gejrn)

af Gnup paa Grindvig og S r til Ran men
Ranvejg var Torad hin spakes Kvinde og

floder til Skapte, hin navnkundige Lagmand.
A-munds og Gejrm - Børn vare Rafn og" Tor,

og Ejvind, alle evnelige Drenge; men d

Rafn fremmerst i alt: han var høj Og stærfe

fager og en stor Skjald.

AM) ET K A PIT II .

o M rORSI KJ N EJGILS

Meget er at høre i gamle Frasagn nm Kveldulf

Hersr i Norrig og om hans Handeler med Harald

hin haarfagre; og ej mindre om h S 'lt.

r blev saa vidt navnkundig ved -in Manddom,

Stormodighed og sørgelige Endelij Da d

Kveldulf til [sland med sin anden Søn Sk m.

Skallagrim fæstede B

hel vankundig om de gamle Hænd len

nævnes, -"in <] véå e om hai Søn

om han- store Skjaldekløgl [anddom, om hans

vilde Sind og und han
'

i Høj paa det -id-t.-:

I orste n ... at ma

runden, tyktes det alligevel, -"in

Kræfter havde Po

r det -id-t-
" r

ham opgrode der kun

at smyk!
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Torstejn var rig paa Gods og en stor Høvding,

kløgtig og hændig og en Mand i alle Maader; men
ej var han en saadan Kæmpe i Væxt eller Styrke

som Ejgil, hans Fader, og enddog han mægtede
mer end de fleste, var han dog vensæl og afholdt

hos Menigmand. Torstejn var væn til Syne, hvid

af Haar og dejlig af Øjne , og hans Kvinde Jofrid

var Daatter af Islands ypperste Bondemand : Gunnar
Hlifasøn.

Det hændtes en Sommer, at et Skib lagde ind

i Gufaasminde. Styrmanden hed Baard , norsk af

Æt, rig paa Gods, alderstegen og dertil kløgtig.

Torstejn Bonde red til Havnen og havde end, som
altid, mest ved Kjøbstævnet at sige. Der nu

Østmændene toge Vinterleje hist og her, laante

Torstejn Styrmanden Hus efter hans Vilje og holdt

ham godt. Baard var knap paa Ord den hele

Vinter, men paa Drømme gav han Agt. Om
Vaaren bad Torstejn ham ride med op under

Valfell, dér havde Borgefjords Mænd deres Ting-

sted, og det var Torstejn sagt, at hans Bodvægge
vare faldne. De rede hjemme fra om Dagen tre

sammen, kom op og flyde Væggene. Vejret var

hedt af Solen, saa baade Torstejn og Østmanden

bleve matte af Værket, og der det var endt, sattes

de ned paa Toften. Torstejn faldt i Slum og lod

ilde i Søvne, Baard sad hos og lod ham nyde sin

Drøm; men da han vaagnede, var han underlig

beklemt. Baard spurgte ham, hvad han havde

drømt, men Torstejn svarer, at paa Drømme ligger

ingen Magt. Der de nu ride hjem i Kvæld, spørger

Østmanden igjen om den Drøm, og da svarer Tor-

stejn : Skal jeg sige dig min Drøm, siger han, maa
du ogsaa udlægge ham, som han er til. Det lover

Baard, og nu mæler Torstejn: Det tyktes mig, at
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jeg var hjemme paa Borg og stod uden for Stue-

døren; jeg saa' op ad Huset, og paa Mønningen

sad en Svane, fager og væn; mig tykt

med Gammen, [at] hun var min. Da saa' jeg rl\

oppe fra Fjæld en stor ørn. han tioj did, satte

hos Svanen og kvidrede blidelig for hende, og

tyktes mig, hun kunde lide; det - at

Ørnen var sortøjet, og Jærnklør sad ham paa Fod,

baade stærk og bidsk var lian til Syne. Dernæst

a' jeg en anden Fugl flyve fra Sønderlide, han

fløj hid til Borg og satte sig hos Svanen og vilde

tækkes hende, det var og en stor Ørn. D
mig hin iorste Ørn at vredes saare, de -

skarpt og længe, begge blodte de det blev

Enden paa Legen, at de faldt hver sin Vej ned

I tg, og vare begge døde, men Svanen sad son

fuld efter. Da sa hin tredje Fugl flyve hid

af Vesterlide; det var en Falk; han satte sig I

Svanen og kjælede for hende; saa fløj de bort ad

samme Led, og jeg raagnede. Umærkelig er

Drømmen vist, <> r̂ i' \t Vejr, som vil mødes i

Luften fra de Hjørner, mig tyktes al

flyve. Ej mener jeg r Baard, at saa monne

være; de Fugle ere store Mænds Fylgjer. DinHus-

frue er ikke ene, hvor hun gaar, og hun skal fø

et Møbarn, fint og fagert og yndeligt for di

ne; til din I >aatter ska Mænd bejle,

Kanter, Ørnene tyktes at flyve; de vil elske

er Maade og drag >m hende siden, til

begge lade I ivet Til sidst bejler hin tredje Mand.

fra den Kam. som Falken fløj, og ham vorder hun

given. Nu haver I din Drøm, saa som

mener, efter monne gang« I
>>

Dde og uvenlig er Drømmen udlaj g Lad det

re di{ ej monne du forstaa at
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Drømme. Det vil Tiden lære, mælte Baard; Tor-

stejn fik Nag til Østmanden, han sejlede bort om
Sommeren og er ude af Sagaen.

TREDJE KAPITEL.
OM HELGAS FØDSEL OG BARNDOM.

Om Sommeren lavede Torstejn sig til Ting-

færd, men gik først til Jofrid, sin Kvinde, og sagde:

Jeg véd, siger han, at du er med Barn; bliver det

en Dreng, da skal han fødes op, men er det et

Møbarn, da skal det sættes ud. Det var Sæd om-

kring paa Island, den Stund det var hedensk over-

alt, at fattige Folk som sloges mange Børn til,

bar dem ud; men dog tyktes det ilde gjort. Det

svarer derfor Jofrid: Usømmelig er denne Tale af

en saadan Mand , som du er, og ej kan det være

dit Alvor at lade gjøre sligt, saa rig og saa venlig

en Mand, som jeg véd dig at være. Torstejn

svarer: Du kjender mit Sind; hvad jeg vil, det vil

jeg. Siden red han til Tings, og Jofrid fødte et

Pigebarn, saare dejligt. Konerne vilde give hende

det i Favn, men hun vilde ej vænne sig til den

Gammen, og bad dem kalde ind den gamle Faare-

hyrde, som hed Torvard. Til ham mælte hun:

Min Hest skal du tage og lægge Sadel paa, og

føre dette Barn vester til Hjardarholt til Torgerd,

Ejgils Daatter; hende beder jeg at opfostre det i

Føn; thi saa kjærligt Øje har jeg til det Barn, at

jeg ej nænner, det skal udbæres; trende Mark Sølv

giver jeg dig i Løn; men Ophold faar du hos

Torgerd. Torvard gjorde som hun sagde, og red
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til Hjardarholt med Barnet, og gav I rgerd det i

Haand; men selv drog han af Landet om Sommeren
efter og er ude af Sagaen.

Der Torstejn kom hjem fra Tinge, sagde

Jofrid ham. at Barnet var sat ud, og Hyrden loben

bort med hendes Hest, og han lod det blive de

Nu lide saa sex Yintre, at denne Handel ej kommer
op, og da red Torstejn vester til Hjardarholt, at

gjæste sin Maag ( >la£ Paa, som da tyktes at •

mest Hæder af alle Høvdinge trindt omkril

Torstejn blev tagen ve] imod, som rimeligt kur,

være; men det var en af Gildesdagene, at Torgerd

Le med sin Broder Torstejn Bonde i Høj-

sædet, mens Olaf var i Snak med andre Mænd,
tvende Smaapiger sad lige over for. Hvad syi

dig, Broder! si{ a de Møer der

Meget godt, siger han. men d. >t i

alle Maader: rødmusset er hun efter < )laf, men
hvid efter Myremænd, og trækkene ere vores. 1

har du R<-t i. siger rorgerd, ej skal hun ly

bort fra Myremænds Slægt; men Olafs Farve bar

hun intet af, thi hans Daatter er hun ej. Hvorda

mæler hun din? Véd du h\

.

min Broder! svarer hun. sandt at sige, er Møen din

Daatter, ikke min; og nu fortalte hun ham fra først

til sidst, hvordan d I til. og det var

hendes sidste Ord, at nu maatte han ikk<

vred paa sin Husfrue eller paa hende, for i

Skjælmstykkes Skyld, de ha Sam-

vittigheden slog ham, der han

det var. han vilde i ynkel

han bluedes over ftder den I

• m. i terfor g han saa til « hrde:

e i dette Stykke; h< >m altid, h

»rner styret, som '

i.
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slettet min Udaad over. Saa tykkes mig om
Møen, at det er hint bedste Kaar at eje saa fagert

Barn; hvad hedder hun vel? Helga hin fagre

hedder hun, siger Torgerd. Nu maatte Helga lave

sig til at drage med Torstejn, og nu turde Jofrid

tage hende i Favn. Hun fødtes op paa Borg med
stor Omhug og Kjærlighed, og Yndest havde hun
af alle.

FJERDE KAPITEL.
GUNLAVG ORMETUNGE.

Saa er sagt om Gunlavg, at tidlig blev han
voxen i alle Maader, han blev stor og stærk, lyse-

brun, men dog smuk af Haar, sortøjet og næseled.

men dog i det hele tækkelig af Aasyn , smal om
Liv og hærdebred , velskabt og mandelig i sine

Lader; i Sind var han vild og dristig fra Barns

Ben, stædig og haard, en dygtig Skjald, men bidsk,

og derfor blev han kaldet Ormetunge. Der han

var femten Vintre gammel, bad han sin Fader om
Bistand til at fare udenlands og se andre Mænds
Sæd; men Illug Bonde tog det ilde op, og sagde

dertil, at ej vilde han tykkes gjæv i fremmed Land,

den Stund han knap var at styre der hjemme.

Lidt efter var det en Morgen, at Illug gik tidlig

ud og saa', at Staburet var opladt, sex Varesække
laa uden for, og Heste stode sadlede. Da gjordes

han saare vred; men Gunlavg gik dristig frem og
mælede : Sækkene har jeg lagt ud , og de skal

være mig til Vejtæring paa min Færd. Det svarer

Illug : Ej skal du være Husbond , ej heller færdes

langt, før jeg vil. Nu red Gunlavg bort, og kom



j>. Gunlavg* og Rafns Saga. iSj i.

til Borg i Kvæld; Torstejn bød ham være der,

mens han vilde, og han tog ved Budet. Dur var

ruin da et helt Aar og lærte Lovkløgt af Torstejn,

og fik Yndest af alle Mænd. Gunlavg og Helga

rare jævnaldrende og havde megen Skjæmt at

omgaas, og snart fik de et godt Øje til hinand«

m og siden blev aabenbart af deres Færd og

Idræt. Helga var saa fager, at det ur kyndij

Mænds Sagn, at hun haver været den fa.

K .inde paa [sland; hendes Haar var - rt, at

hun godt kunde hylles duraf, og saa fagert som
drevet Guld. En Dag sade Mand i Stuen |

Borg, da mæledu Gunlavg til i n: En Ting er

i I oven, som du ikke har lært mig, det er at fæste

en Mø til Brud. Torstejn svarer: Det er i

Ting, og lærte ham Adfærden flux Nu gad

vidst, Gunlavg, hvor muget jeg har nemmet
af din Tale; thi vil jeg tage dig i Haand, og la

som jeg fæster mig Helga, din Daatter. Vel mente

Torstejn, at sligt gjordes ej men Gunl;

b ham i Haand og bad ham undt Skjæmten.

Gjør, som (\\.\ vil! I
die

vid«*, --"ni her ere, at alt skal være som ugjort,

ingen Svig ligge under. Siden nævnede G i

Vidner i tede i

om det kunde '

grde ja. og alle Mænd, som der vare -

havde stor < rammen deraf.
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FEMTE KAPITEL.
OM GUNLAVGS BEJLEN OG UDFÆRD.

Det er sagt af sanddru Mænd, at Torvald

Kodranssøn og Frederik Biskop vare hine første,

som i Hakon Hladejarls Dage kundgjorde kristen

Sæd og Tro paa Island. Ej havde Ordet stor

Fremgang hos de stive Høvdinge; dog lod Torvard

Spakbodvarssøn Kirke
m
bygge paa sin Gaard, og

enddog Hedningemænd fore did at brænde den,

frelstes den alligevel paa underlige Maader. Siden,

der Olaf Trygvasøn kom paa Norrigs Kongestol,

var det ham stadig i Sind at kristne Island , og

Islændingen Stefner Torgilssøn var hin første, han

kaarede til at røgte Guds Ærende der. Megen
Trængsel maatte Stefner lide, og til sidst drog han

hjem til Olaf. Da sendte Kongen Tangbrand ud.

Han og Islands Høvdinge vare at agte som to

haarde Stene, der ej male godt tilsammen; men
dog kom mange til, hvor han læste Messe, og

tyktes det Gammen at lugte Røgelsen og at lyde

paa Sang og Klokkeklang. Mange udspurgte

grandgivelig om Kristus og toge Korsets Mærke,

men somme døbtes; og den Magt og Indgang,

kristen Tro havde vundet, lod sig til Syne, der

Hjalte Skeggesøn paa Alting kvad Nidvise om
Freja. Tangbrand dreves af Landet for Overmod
og Voldsfærd, Hjalte maatte og vige bort en liden

Stund; men der han kom igjen fra Olaf med sin

Maag, Gissur hvide, og Tormod Præst, da blev

den Tidende at spørge, som hin bedste er at

nævne: at al Island tog ved sand Tro og ret Sæd.

Det var i det tusende Aar efter Frelserens Byrd,

at Torgejr hin vise satte kristen Lov paa Tinge,

og var det hint samme Aar, som Olaf blev svegen
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ved Svolder. Visselig vilde den kristelige D
været gladere <i Hug, der han sprang fra ( hm
lange, om han kunde set, hvorlunde alle Islændinge

nejede sig paa Lovbjærg for Himlens høje Drot.

Da var Gunlavg tolv Yintre gammel, og dobtes

han med andre Mænd fra hin vestre Fjerding i

jkabek. Tvende Vintre var han end paa Island

efter den Stund, da han i. Helga i Skjæmt,

og havde hende dog fast i Tanke og Sind. lian

var >tundum paa Borj stundum paa Gilsbakke,

arted' . men der han var fyldt sine atl

kom det ham anden Gang i Tanker at fare

udenlands, og ej havde Qlug denne S

derimod at tale, men kjøbte til ham Hælvden.

et Skib. som stod i Gufaasminde. En af Gunto
Torkild sorte, skulde I ham,

han flyttede Ladningen til Skibs; thi Gunlavg var

paa B rg imedens, i tyktes ham langt m<

Skjæmt at tale med Helga end at vare i

man Is I : el. En I >ag s]

Gunla . in han vilde ride med ham til hans

11. randsdal. dun
de bort tilsammen. Der var baade Hop]

if Skabning i >g I ød, g I

i 1 sin < r jæst nu én . nu en anden ai d<

en < runlavg \ ild<

I i vi byder du mig >m nu.

Hvad er d<
]

- tejn. I i din I >aatt<

årer Gunlavj I vil paa,

I

I

irstejn, Tale; men

r de rede hjem ad langs med Aaen,

lavg: Vide ril I du - paa min i

til Helga, paa dit

I orstejn. Ni , mit fuld

i
i
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du vil svare. Da svarer Torstejn: Vide skulde du
først, hvad du vilde; er du ikke til Sinds at fare

udenlands, og- lader dog, som du vilde giftes? Ej

er ret Ligelighed mellem dig og Helga, den Stund
du est saa ubestemt, og agter jeg derfor ej paa
din Bejlen. Gunlavg mælte: Hvem tænker du at

give din Daatter, mens du siger nej til Illug sortes

Søn? eller hvem er da i Borgefjord, som er højere

paa Straa end han? Det svarer Torstejn: Ej be-

fatter jeg mig med Mandeligning; men var du slig

Mand, som din Fader er, blev du ej vist af. Gun-
lavg mælte: Hvem i Borgefjord vilde du da heller

give din Daatter end mig? Torstejn svarer: Mænd
er her nok af at vælge imellem; Thorfind paa
Ravdamel har syv Sønner, alle vel opdragne, og
ganger du fremmerst, da er det ej stort. Gunlavg
mælte: Ej er Torfmd min Faders Jævning, thi det

er end ikke du; eller hvad har du at sætte imod
det, at han prøvede Styrke med Torgrim Kjallaks-

søn og hans Sønner paa Torsnæs Ting, og fik Bugt
med dem alle? Torstejn svarer: Har du glemt,

hvem det var, som drev Stejnar frem for sig? det

tyktes dog en Gang at være Daad. Gunlavg
svarer: Ej har jeg glemt, at din Fader Ejgil stod

dig nær; og det mener jeg for Resten, at det vil

gaa faa Mænd godt, at forsmaa mit Svogerskab.

Torstejn svarer: Bær du din Trusel frem til Fjæld-

mændene der oppe! her paa Myrerne har den ikke

hjemme. De kom hjem i Kvæld, og om Morgenen
red Gunlavg til Gilsbakke, at bede Illug ride med
sig paa Frieri til Borg. Illug mælede som Torstejn,

om Gunlavgs underlige Sind, men red dog med,

og der han var kommen i Enrum med Torstejn,

sagde han': Min Søn Gunlavg siger, at han har

bejlet til Helga, din Daatter, og nu vil jeg vide,
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hvordan det skal være. Ivundbar er dig hans -

og hans Arv, og ej vil jeg spare 1 >o eller Fæ, om
t er i Vejen. Torstejrj talte end som for: men

der Illug sagde, at det vilde være Venskabsbrud
dem imellem, om hun forstyrrede det Giftermaal,

da betænkte han sig og mælte: Fur dine Ords og
vort Venskabs Skyld skal Helga være Gunlai

Fæstemø, men ikke Brud. Gunlavg skal fare

udenlands, at ai g efter andre Mænds Sæd, og
hun >kal bie paa ham i tre Vintre; men komn
han ikk«' da, eller han- Adfærd huger mig <-j. da

vil jeg være Løs fra mit 1 ofte. Dermed >kilt<^ de.

Illug red hjem, men Gunlavg drog til Skibs,

da de tik Bør, sejlede de i Hav o[ i til Norr

der Lagde de ind til Nidaros og Lossede Skibet

s
i ETTE K A I'iTI I .

OM GUNLAV< i \i i i>i LANDE.

I ),i raadfr I rig Erik Jarl, llak<»n^ S

end, lians Broder. Erik holdt Hus paa Hlai

sin Odelsgaard, og var en mægtig Høvding Skule

[\ ;• -011 vår ^\^ paa illad«', han var DS

Søn paa I- farlens Hirdmand, vel opdragen.

I»,'t er sagt, at Gunla k selv trettende ind

paa Illad«-; han \ av saa klædt, at han havd.
.

Kjortel og hvi.l.- B i paa Vristen lue.

lian en Byld, og alt som han gik, flød derudai

baade Blod og \ or. Saa gik han fi len

at staa, og svarte, som sandt var. d<-r lian blev

tilspurgt "in Navn og om Æt Da mælte Jarl<

Skule rorstejnssøn! hvad Mands Søn er hai
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Herre! siger han, undfanger ham vel! thi han er

hin bedste Mands Søn paa Island: Illug sortes Søn
paa Gilsbakke, og dertil min Fostbroder. Hvad
har du paa Foden din? Islænding! sagde Jarlen.

Byld er der paa, Herre! siger han. Og dog ganger

du ikke halt, siger Jarlen. Gunlavg svarer: Ikke

skal jeg gange halt, al den Stund begge Fødder

ere lige lange. Da mælte en Hirdmand ved Navn
Toraren: Han har store Ord, den Islænding, og

passeligt var det, at vi forsøgte ham lidt. Gunlavg

saa' hen og kvad:

Jeg sér paa en Mand,

Og Nidding er han;

Jeg siger det kort:

Han er ond, han er sort.

Da vilde Toraren gribe til Øxen ; men Jarlen mælte

:

Lad være stille! ej skulle Mænd bryde sig om sligt;

men hvor gammel er du? Islænding! Jeg er nu

atten Vintre, siger han. Det spaar jeg, siger

Jarlen, at du vorder ej atten til. Gunlavg mumlede
halvlydt, og der Jarlen spurgte, hvad han sagde,

svarte han: Det siger jeg, at det var bedre, du

bad godt over dig selv, end ondt over mig. Hvad
skulde jeg da bede om? siger Jarlen. Gunlavg

mælte: Om en bedre Dødsdag end Hakon Jarl,

Fader din. Jarlen blev blodrød og mælte: Lægger

Haand paa Drotniddingen! Da gik Skule for

Jarlen og mælte: Gjører det for min Skyld, Herre!

at I give Manden Fred, saa han drager bort! Jarlen

mælte: Saa bort med ham som snarest! og aldrig

sætte han tiere Fod i mit Rige, om han Fred vil

nyde! Da gik Skule ud med Gunlavg og ned paa

Bryggen, dér laa en Englandsfarer klar til Udgang,
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de sejlede i Englands Hav og landede om Ho>ten

ved Londons Brygge.

Den Gang- raadte for England KLonning Adal-

raad, Jatgejr> S^n. en god Høvding; han sad denne

Vinter i London, l'aa den Tid var endnu samme
Tunge i England -"in i Norrig g D nmark; men
siden, der Vilhelm Bastard vandt I andet, da om-

skiftedes Tungemaalet. og det vælske fik Magten.

Grunlavg stedtes brat for Kongen, hilste ham
le fra sit Fæderneland, og mæll

Derfor. Herre! har jeg stævnet hid ad Lange V
fordi jeg haver lagt et KLvad om ed<

jeg nu. at I lydde derpaa. EConningen

skal være, og nu fremsiger Gunlavg sit Kvad
tydelig og tækk men saa var dets < tmkva

Hirdmænd og Jarler og Bønder

Tjene den gavmilde Drot,

draad som en < i-uds Engel

1 ydes af Engellands Folk.

Konningen takkede for K adet i

Bragarløn en Skarlagens Kappe, foret med
bare Skind og dejlig st d kaarede ham

til Hirdmand og b tam h<>-> sig "in Vintr

En Morgen tidlig mødte han tre Mænd i el

rorgrim hed den, som gik fremmerst: ha

stærk og grum tii S

Nordmand! giv mi Sølv til I

ap-r : Ej tyk det i:

ukjendt Mand.

imellem I paa den vil le. I a

( 1 mil. ;
ham S

om >it I aan til Kon
har <lu sel dig for; thi lun

Mand . en stor Vik 1
du
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prøve Styrke med ham; men jeg vil godtgjøre dig

Sølvet. Gunlavg svarer: Ilde staar det sig da med
os, eders Hirdmænd, om vi antaste sagløs Mand, men
lade en saadan sidde os paa Nakke, og skal det

aldrig ske. Lidt efter mødte Gunlavg Torgrim og
krævede Gjælden, men omsonst; da advarede han
Vikingen i et Vers, at han ej maatte tænke at

beholde med Magt, hvad han med Svig havde

laant : det maa du vide, sagde han, at jeg ej om-
sonst fra Barns Ben har baaret Navn af Ormetunge;

og nu vil jeg prøve, om jeg er bleven blødere

vesten for Hav; enten skal du betale eller gange

paa Holm med mig efter tre Nætters Frist.

Vikingen lo og mælte: Det har ingen vovet førend

du, at æske mig til Holmgang, saa stort Skaar

jeg end har gjort i mangens Gods; men gjærne

tager jeg dit Bud. Der Gunlavg sagde Kongen
Tidende, lod han ilde derved; thi, sagde han, den

Mand døver alt Jærn; men nu skal du lyde mit

Raad: her er mit Sværd, med det skal du hugge,

men vise ham det, som hænger dig ved Lænd.

Saa skete, og Torgrim fik Banehug, men Gunlavg
megen Pris baade i England og* andensteds vidt

omkring. Om Vaaren derefter, da Skibe begyndte

at fare mellem Lande, bad Gunlavg Adalraad om
Orlov til at sejle; Kongen spørger hvorhen, og

Gunlavg svarer: Det vilde jeg udføre, som jeg

har lovet og tænkt, at gjæste Drotter i Højelofts-

sal: en Konning og to Jarler, og da komme igjen,

hvor Guldet lyser paa Adalraads Hirdmænd. Dette

sagde han i bundne Stave, og dertil mælte Kongen:
Saa skal være, Skjald! her giver jeg dig en Guld-

ring til syv Ører; men det skal du love, at komme
igjen til Høst ad Aare; thi ej vil jeg skilles ved

dig, for dine Idrætters og din Djærvheds Skyld.



S- Gi' iSij.

Xu sejler Gunlavg fra England med Kjøbmænd
nord til Dyflin; der raadte den Gang- Sigtryg Sill -

^kjæg, Olaf Kvarans og Dronning Kormlads Son.

og havde han nys taget ved Riget Grunlavg gik

brat for Kongen at staa, hilste ham vel og vær

lig og bl- . takket. Dernæst mælte han:

Kvad har jeg at føre, Herre! og vilde jeg bede

om Lyd. Kongen mælte: Ej hav.- Mænd her til

Dags frembaaret mig Kvad, og paa det vil jeg

elig 1\ 1 1 nlavg k\ . d da en I h og

dette var Omkvæd:

Synger, 1 Rovfugle! paa eder^ \

Konning Sejertrygs Pris!

Og dette var Endeverset:

Mine < hrd med I ist

Kan jeg føje \

Naar med Ros il

Tale Drotten til.

Knap vil Kvarans S

Skjalden I øn,

Ring af < ruld det bare

VU han ikke spare.

. Sikling! nu:

1 [ørte tit vel du

Mere yndig Klanj

I
).; • r I >i

Konningen takkede ham for 1 • t t
* sin

Skatmester frem i de: Hvordan skal jeg lønne

dette K iller hvordan er det lønnet, na

giver Skjalden tvende Skibe? For n

I [erre
'

Skatmesteren; andre I Løvdii

Bragarløn gode Løsøre, god< rd ell< i Id-

ringe. D K< mgen ham sin n\
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ning af Skarlagen, en udstafferet Kjortel og en

Kappe med dyrebart Skind, dertil en Guldring, som
vejede en Mark. Gunlavg takkede for Skjænken,

dvælede der en liden Stund, og drog der fra til

Ørkenøerne. Da raadte for Øerne Sigurd Jarl

Hlødvers Søn; ham hilste Gunlavg og bar ham et

Kvad: det var en Flok, vel digtet; og Jarlen gav

ham derfor en stor forsølvet Øxe. Jarlen bad ham
blive hos sig; men han takkede for Budet og
sagde, at hans Hu stod til Svitjod. Siden gik

han om Bord med Kjøbmænd, der sejlede til Norrig,

og kom om Høsten øster i Vigen til Konghelle.

Der fra fik han sig en Ledsager op i Vestergøtland,

og kom frem til den Kjøbstad, som hedder Skara.

Dér styrede en Jarl, som hed Sigurd; for ham
stedtes Gunlavg og kvad en Flok om ham. Den
tækkedes Jarlen, og Gunlavg tog mod hans Bud
at tøve der om Vinteren. Sigurd Jarl havde stort

Julebud, og paa første Juledag kom tolv Mænd
ned af Norrig med store Vennegaver fra Erik

Jarl. Sigurd undfik dem vel og skikkede dem til

Sæde hos Gunlavg. Der var stor Ølglæde ved

Gildet; Gøterne talte om, at der var ingen Jarl

større og priseligere end Sigurd; men norske

Mænd mente, at Erik gik fremmerst i alle Maader.

Herom trættedes de længe, og toge omsider Gun-
lavg til Voldgiftsmand. Da kvad Gunlavg:

Kæmperne trætte om Jarler

Højt udi Højeloftssal:

Lige paa Havbred de stande,

Lyde paa Bølgernes Brag;

Men udi Østen har Erik

Redet i brusende Storm
Over de blåagrønne Bølger,

Sejlet med Sejeren hjem.
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Begge Parter yndede Dommen, men Nordmænd
mest, og kundgjorde den for Krik. Norrigs Jarl

tyktes det være et Vennestykke af Gunlavg, og [han]

lod de Ord falde: at nu skulde blændingen have

Fredland i han^ Rige; det spurgte Gunlayg siden.

urd Jarl lod Gunlavg ledsage til Tiendeland i

S itjod, som han vilde.

Den Gang raadte for Sverrig < >la£ hin svenske,

Erik Sejersæls og Sigrid Storraades Son; han

en ma jæv og høvisk i Sæder. Gun-

layg kom til LTpsal, og der han >tedtes for Kongen,

hilste han sømmelig, og sagde saa sit Navn og

derneland, Hos Olaf var Rafn Asmunds Son.

og ham spurgte Kongen, af hvad Folkefærd Gun-

lavg var paa Lsland. Da steg en Mand. stor og

skarp af Aasyn, over Bænk, gik from for Kongen

og malte: Herre! siger han. Gunlavg er rundon af

hin ypperste Æt, og selv er han en dygtig Karl.

S han til Sæde hos dig! siger Kongen.
i. nlavg mælte: Kvad har jeg lagt om eder, 1

t vilde at I lydde derpaa. Ej er her ;

Tinge, er Kongen, Tid at lyde pa . ad;

nger til S De gjorde saa. Nu kom Gun-

l.o. Rat'n i Tale sammen Og tortalte hinanden

om der der blev snart godt Vensl

imellem dem. Kn Dag, da Tinget var for

begg< Skjaldene for Olaf, og vilde frembære ham
hver sit Kvad. Kongen tog det vel op; men

vilde k først, da siger Katn

Herre! mig bør det at \

har været her i

<

.

kom vore 1

Fader gik fter din? hvor, uden ingenstei

høviske n

r k.itn . om sligt . i:
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lade Kongen raade. Da siger Kongen: Gunlavg
skal kvæde først; thi han bliver vredest, om han
ej faar sin Vilje. Nu kvad Gunlavg en Drape, og
der den var ude, spurgte Kongen Rafn, hvordan

den var digtet? Det var et stort Kvad, siger

Rafn, men ufagert og haardt, som Gunlavg er selv

i Sind. Nu foresagde Rafn sit Kvad, og da det

var endt, spurgte Kongen Gunlavg: Hvordan var

det ? Det var et fagert Kvad , Herre ! siger Gun-
lavg, som Rafn er selv; men det betød ikke stort,

lige som han selv. Hvi digtede du en Flok om
Kongen? siger han til Rafn; tyktes dig ej, han var

en Drape værd? Rafn svarer: Herom tale vi ej

længer nu ! vi mindes det vel en anden Gang , om
det end vorder sent. Kort derpaa tog Rafn
Orlov til Hjemfærd, og der han var færdig, sagde

han til Gunlavg: Med vort Venskab er det ude,

siden du vilde beskæmme mig i min Høvdings

Øjne; nu skal jeg en Gang gjøre dig ej mindre

Skam, end du agtede mig her. Ej ræddes jeg,

fordi du høder, siger Gunlavg, og aldrig skal vi

mødes paa den Sted, hvor jeg skal hædres mindre

end du. Kong Olaf gav Rafn gode Gaver ved

Skilsmissen, og Rafn drog om Vaaren til Trond-

hjem, men om Sommeren til Island. Han lagde

ind i Lejrevaag, og hans Frænder bleve glade ved

hans Komme. Den Vinter var han hjemme hos

sin Fader; men om Sommeren efter drog han til

Altinget og mødtes der med sin Frænde, Skapte

Lagmand. Rafn mælte : Din Bistand vilde jeg have

hos Torstejn Ejgilssøn, for at bejle til Helga, hans

Daatter. Skapte svarer: Er hun ikke Gunlavg

Ormetunges Fæstemø? Rafn mælte: Er nu ikke

den Stævnedag forleden, som sattes dem imellem?

Dertil er og hans Hovmod nu for stort, til at han
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skulde mindes slic^t. Skapte svarer: Gjør da, som
du vil! Siden ginge de mangfoldige til Torstejns

Boder, og Skapte bar Rafns Ærende frem. Tor-

stejn svarer: Hun er Gunlavgs Fæstemø , og mod
ham vil jeg holde mit Ord i alle Maader. Ska]

mælte: Ere nu ikke de tre Yintre ledne? Jo,

I »rstejn, Vintrene vel, men Somrer. * ikke; ind

kan han komme, for Sommeren endes. Hvad Ilaab

kan vi da gjøre os, hvis han ej kommer til Vinteren?

Torstejn svarer: Her mødes vi til Sommer igjen,

og da kan vi se til, hvad os tykkes rimeligt; men
ej sommer det sig nu herom at tale. Ej blev i

dulgt, at Rafn bejlede til Gunlavgs Fæstemø; men
ej kom Gunlavg hjem den Sommer. Na si S immer

kom Skapte iurjen, og nu sagde alle, at Torstejn

var sit Løfte kvit Da svarer Torstejn: Faa Døtre

har jeg at sørge for, og nødig vilde jeg, at

skulde bagtales af nogen Mand; først vil jeg tale

med Ulug. Der de mødtes, [orstejn: Tyk;.

dig ej, at jeg er Løst fra det I øfte, jeg gav Gunla

din Son.- Vist er du det, du vil

ere; og selv véd jeg ej stort at thi ej

kjender jeg G m j- Agt I »rstejn gik tilba

til Skapte, < g de enedes om, at Brylluppet -kulde

stande hin næste Vinternat, hvis Gun : kom
hjem forinden; men all -kuld.- som umælt,

hvis Gunlavg kom før den I

1

. le sin

Fæstemø. Nu rede Mænd hjem fra Ti-

kom ingen Gunlavg; men saare ilde hu(

termaal I [elg

Nu om < run!

land den Sommer, at Rafn drog til I-land.

Adalraad undfik ham venligfen. Der var han om

Vinteren i stor Ære, men om Sommeren bad Gun-

lavg om Orlov til Hjemfærd. I'a.i den [id s1
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Knud hin rige Danmark og truede at gjæste Eng-

land, fordi hans Fader Svend dér havde vundet sig

stort Rige. Derfor siger Adalraad til Gunlavg: Ej

sømmer det sig for dig at fare heden, al den Stund

du er min Hirdmand, og saadan Ufred er ventendes

i Landet. Gunlavg mælte: I skal raade, Herre!

men komme Daner ikke, da maa I give mig

Orlov til Sommer igjen. Derom kan vi tale,

naar den Tid kommer, svarer Kongen. Nu gik

den Sommer med sin Vinter, og der kom ingen

Knud. Efter Midsommer fik Gunlavg omsider

Hjemlov, og drog øster til Norrig, og saa nord til

Erik Jarl paa Hlade. Jarlen bad ham blive der,

men han takkede og sagde, som sandt var, at han

havde modent Ærende paa Island, at besøge sin

Fæstemø. Jarlen svarer: Men nu ere alle Skibe

borte, som agtede sig did. Da mælte en Hirdmand

:

Her laa Halfred Vandrædaskald under Agdesiden

i Gaar. Kan vel være, siger Jarlen; thi heden

sejlede han for tre Nætter siden. Saa lod Erik

Gunlavg sætte om Bord hos Halfred, og der blev

han med Glæde annammet.

SYVENDE KAPITEL.

OM GUNLAVGS HJEMFÆRD OG HELGAS BRYLLUP.

Det var sent paa Sommeren; dog finge Skjaldene

flux Bør fra Landet og vare lystige. Da mælte

Halfred til Gunlavg: Flår du hørt om Rafns Frieri

til Helga hin fagre? Hørt har jeg det, siger

Gunlavg, men som løst Rygte. Da sagde Halfred

sligt, som han vidste om Tingen, og dertilmed,
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at det sagde mange om Rafn, at vel var han
Gunlavgs Jævning. Da kvad han:

Heller jeg horer

1 1 viende Storme,

Krusende Bolger

I tryde mod Klippen,

End jeg det

Susende Rygte;

II vad mig ej huger,

I lører at hviske.

Ja. se nu til le Halfred. at du kan komme
bedre ud af det med Rafn end jeg! Jeg kom for-

leden med mit Skib i Lejrevaag og skyldte Rafns

karl en halv Mark Sølv, som jeg vilde forholde

ham; men saa kom Rafn med fyrretyve Mænd og
kappede Tovet, saa Skibet drev op paa Grundene

ar nær blevet brudt; jeg maatte da give Rafn
selv Sagen i Vold og betale en hel Mark. Siden

faldt Talen paa II«- >g Eialfred l

Skjønhed storligen. Da kvad G-unlavj

Ulykke tim

< klins forvovne

Yndling, som mener

Møen at vin

x øbt udi Lin,

I . nd< he

Ret som i I [avet

Kav mon >kinii

1 monne II«

Syi som Engen

:

l Blommer

i-



562 Nordiske Sagaer.

Om dem sig vinder

Ormen og" værger.

Saa vi med Guldtavl

Tit udi Ungdoms
Aar have leget.

Det er godt digtet, sagde Halfred.

En halv Maaned før Vinter kom de i Land

nord paa Melrakaslette og lossede dér. Tord hed

en Mand, en Bondesøn der paa Sletten; han plejede

at brydes med Kjøbmændene, og ingen kunde staa

sig for ham. Nu kom Raden til Gunlavg, at han

skulde brydes med ham, og Natten i Forvejen bad

Tord til Tor om Sejer. Om Morgenen, da de

brødes, slog Gunlavg Benene fra Tord, saa han

faldt; men den af Gunlavgs Fødder, som han stod

paa, sprang af Led, saa han faldt med. Kanske,

mælte Tord, det ej gaar dig bedre i din anden

Væddeleg. I hvad for en? siger Gunlavg. I din

Handel med Rafn, sagde Tord, om han ellers faar

Helga hin væne til Vinter, som jeg hørte stad-

fæstes i Sommer paa Tinge. Gunlavg svarte ikke

et Ord; hans Fod blev trukken i Led, men hovnede

stærkt. Halfred og Gunlavg rede fra Sletten, selv

tolvte, i Ugen før Vinternatten, og kom sønder til

Gilsbakke samme Løverdags Kvæld, som Gildet

stod paa Borg. Illug blev glad over sin Søn; men

Gunlavg sagde, at han flux vilde ride ned til

Borg. Illug sagde, det var ikke værdt; og saa

tyktes alle, undtagen Gunlavg ; men han var vanfør

for Fodens Skyld, enddog han ej lod det mærke

paa sig, og derfor blev intet af Rejsen. Halfred

red om Morgenen hjem til Nordaadal, til sin Broder

Galt.

Saa er sagt om Rafn, at han sad ved Gildet

paa Borg, og det er de fleste Mænds Sagn, at
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Bruden var sorrigfuld; og sandt er, hvad man
siger, at gammel Kjærlighed ruster ikke, saa gik

det nu med hende. Rafn drog hjem til Mosfell

med Helga, sin Kone; og da de havde været der

en føje Tid. var det en Morgen, før de stode op,

at Helga laa vaagen, men Rafn sov og lod ilde i

Søvne. Da han vaagnede, sagde han Helga, hvad

han havde drømt, og kvad:

Alt som jeg laa i din Arm,
Ormebid paa mig nedregned;

Moden, o Brud! af mit Blod

Bredte sig rød over Sengen.

Blommen med Liliehaand

Bandt ej de gabende Vunder.

Det maa jeg gætte om Drøm:
Døden den monne mig love.

Helga mælte: Derover skal jeg aldrig græde, og

ilde have 1 sveget mig; thi vist er Gunlavg hjem-

kommen. Da græd hun saare. Lidt efter spurgtes

Grunlavgs Hjemkomst, og fra den Stund gjordes

Helga saa stiv, at Rafn ej kunde hulde hend«-

hjemme, og maatte drage med hende til Bor

men og dér havde han af hendes ( togang liden

< i ammen.

< ATTENDE K A P] III .

OM QUN LAVO S BANDBLII PAA (SLANO IfED Hl

O (". i< A

1

Efter Jul skulde stande et Bryllup paa Skanø,

og dertil bødes Lllug med sine Sønner. Qlug lavede

sig til. men Gunla ad i Stuen ørkesløs,
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sagde, at han vilde blive hjemme. Da mælte Illug:

Vist skal du drage med; gjør dig ikke selv den.

Skam, at du sørger dig fordærvet over en Pige!

lad, som du har glemt det! det er mandeligt; og

af Koner kan du faa ti for én. Gunlavg gjorde,

som hans Fader vilde, og nu sankedes Mænd ved

Gildet. Illug og hans Sønner skikkedes i det ene

Højsæde, og Torstejn Ejgilssøn med Rafn i det

andet lige for; Konerne havde deres egen Bænk,

og Helga hin fagre sad hos Bruden. Da mødtes

tit Helgas og Gunlavgs Øjne, og det gik, som man
siger: ej dølger Kvindens Øje, hvem hendes Hu
staar til. Gunlavg var klædt i det prude Mon,

som Kong Sigtryg gav ham, og tyktes meget

ypperligere end andre Mænd i mang'e Maader,

baade i Styrke og Væxt og Smukhed ; men Gildes-

glæden var kun ringe. Den Dag, da Mændene
lavede sig til Hjemfærd, skiltes ogsaa Konerne ad;

da gik. Gunlavg til Helga, og de talte længe

sammen. Da kvad Gunlavg:

Under Fjældes Hvælving

Fager ingen Dag
Over Ormetunge

Op af Havet randt,

Siden fagre Helga

Hørtes første Gang
Kaldes giftet Kone,

Kaldes efter Rafn.

Møens egen Fader

For det røde Guld

Solgte unge Pige,

Saa' kun stakket frem:

Saa' ej Ormetunge

Sidde mig i Mund.
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Og end kvad han:

I iden Tak nu Skjalden

Skylder dem, som avled

Dig, du væne Mø!
Din den SI Lbning

Skjaldens Sind forvirr

1 lyl med denne K

1 [vide J emmer nu !

Det er i\ e,

( runlavg før den bar.

•\w_(\ gav Gunlavg hende Kaaben, Adalr.

Skjænk: et kosteligt Mon, og hun tog den med
Tak. Siden gik Gunlavg ud, og da vare mange
Heste komne paå Toften; han sprang paa Ryj
af en og red akavet rundt, did hvor Rafn stod,

saa han maatte springe til Side. Hvi hopper du,

1! den stund ingen Nød er paa Færde? S

vittigheden slaar dig. Da kvad Rafn:

1 lor mig, du Pilenes Styrer!

nimer det sig, at \

I l-alne af Elskov i Kre<

I

Kæm] ' »m ikkun paa l<>rd

Fandt Kvinder ae!

Kæmpe taver en i l«*^t.

S Kilet til Bølger al træ

l . rid som du mægter!

Visselig sønden tor 1 lav

1 [elga du find

\! inj •• de gange i Flok.

Gunlavj Kan vel v\ lel er sandt

mange slige ere til p rd; men ej tykkes mig

saa. I ).i lob Qlug Og 1 n til. for at d<

skulde komm< men. Gunlavg kvad:
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Lødfagre, guldklare Pige

Kjøbtes og solgtes for Guld,

Kjøbtes af ham, som de kloge

Kalde min Jævning.

Drotter og Højeloftssale

Den Gang mig holdt udi Baand;
Derfor sidder nu Ormen
Stille med Tungen i Baand.

Nu red hver til sit, og Vinteren var tidendeløs;

men ej havde Rafn megen Gammen af Helga,

siden hun mødtes med Gunlavg. Om Sommeren
rede Høvdingene mandstærke til Tinge: Illug hin

sorte med Gunlavg og Hermund, Torstejn Ejgils-

søn med sin Søn Kolsvejn, Asmund med alle sine

Sønner. Skapte var Lagmand endda. En Dag,
da Tinget var holdt, bad Gunlavg om Lyd, og
mælte saa: Er Rafn Asmundssøn her? Rafn
svarede til sit Navn. Da sagde Gunlavg: Det véd

du, at du haver ægtet min Fæstemø, og dermed
tet dig som min Fjende; for det byder jeg dig

nu Holmgang her paa Tinge, efter trende Nætters

Frist paa Øxaaholm. Rafn svarer: Det er vel

budet, som venteligt var af dig, og rede er jeg,

naar som du vil. Kun slet behagede dette begges

Frænder; men i den Time var det Lov paa Island,

at byde Holmgang, naar én tyktes sig gaaet for

nær af en anden. Der de trende Nætter vare

ledne, lavede de sig til Holmgang. Illug fulgte

sin Søn mandstærk til Holmen, men Skapte Lag-

mand og Asmund og andre Frænder fulgte Rafn.

Gunlavg kvad:

Glad med det luende Sværd
Ganger nu Skjalden paa Holm.
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Døm nu, du Dommer der oppe !

Domstolen stande vi nær.

Dette mit blinkende Sværd
Snarlig- skal Tændernes Bolig

Kløve paa ham, der saa graadig

Grædende Helga har favnet.

Rafn svarer saalunde:

Skjalden ej véd det,

Hvilken af Skjalde

Gammen skal undes.

Grebet er Sværdet,

Benene Bryder

Blottet i \ [aand*.

Kone jeg kjender,

K vinde og Mø:
I Mike hun vorder,

II.. in der "Tid falder.

Hermund holdt Skjold for sin Broder, og Sverting

for Rafn; med trende Mark Sølv skulde den løse

sig, som blev saaret. Rafn havde Forhug, som

den, der var a-^ket. Man huggede i dun],

Skjold; men alt SOm han huggede med Styrke.

sprang Sværdet i sønder under Hjaltet, Odden
kom til Gunlavgs Kind. men ridsede kun løselig,

løb deres Frænder <>g mange andre M end tlux

imellem. Det mælte Gunlavg: Overvunden est du,

Rafn! mens du er vaabenløs. Nej, dig kalder

over\un<len. for Vunden du tik .• • Etafa Da

var Gunlavg vred til Bunds end var

Styrke og Held ej noksom prøvede. Dog --kal ej

prøves mer denne sind.-, siger Dlug. Det vil

ønske, svarer Gunlavg, at katn g rnaa mi
en anden Gang, naar du, Fader mini ej kan naa
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at skille os ad. Hermed var det forbi; Mænd
ginge til deres Boder, og hin næste Dag blev det

sat i Loven, at al Holmgang skulde aflægges paa
Island. Det skete efter hine bedste Mænds Raad,

som da vare til Stede. Siden var det en Dag, at

de Brødre Hermund og Gunlavg ginge til Øxaa,

at bade sig; da ginge paa den anden Aabred
mange Koner, og Helga hin fagre var med udi

Flokken. Da siger Hermund: Ser du de Kvinder

paa hin Side Aaen, og Helga, din Venkone, der

imellem? Gunlavg svarer: Vist ser jeg hende, og

kvad dernæst:

Kvinde! for Menneskens Børn

Baaren til Splid du mon være.

Alt som et Ris udi Skoven
Sno mig jeg vilde om Træ,

Træet med liflige Frugter.

Hvorfor mon Øjnene sorte

Stirre saa gjærne endnu

Efter hin Svanes de hvide

Skinnende Fjedre omsonst?

Siden ginge de over Aaen, og Helga og Gunlavg

talede sammen en Stund; men der de ginge tilbage,

stod Helga og stirrede længe efter Gunlavg. Gun-

lavg saa' sig tilbage og kvad:

Brynets Maane skinner

Under lyse Himmel
Fra sin Liljeborg,

Klart paa mig den straaler,

Ser mig ind i Sjælen

Med sit Falkesyn;

Men de Straaler hede

Brænde mig i Sind,
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Brænde mig og hende,

Som de komme fra.

Derefter rede Mænd fra Tinge, og Gunlavg var

hjemme paa Gilsbakke. En Morgen, da han

vaagnede, vare alle Mand opstandne. Da ginge

tolv fuldvæbnede Mænd ind i Stuen, og nu var

Rafn kommen i Gaard. Gunlavg sprang op og

vilde gribe Værge; men Rafn mælte: I ingen Fare

er du stedt; men det er mit Ærende her, som du

nu skal hore. Du bød mig Holmgang paa Alting

i Sommer, og tyktes ej at være nøjet; nu vil jeg

give det Raad, at vi drage begge af Landet til

Sommer og gange paa Holm i Norrig, dér, som

ingen Irænder ere os i Vejen. Gunlavg svarer:

Der har du mælt som en vakker S end; dette

Kaar vil jeg gjærne kejse; og nu stander her alt

opladt for dig og dine Mænd. Rafn svarer: Det

er vel budet, men ride skal vi' flux; og dermed

skiltes de ad. Begges Frænder vare ilde til I

men ej kunde de styre Kæmpernes Hidsighed,

desuden maatte v.-l ske. hvad ske -kulde.

NI ENDE KAP! li l .

[ GUNl LS E K.

Nu er om Rafn at melde, at han udredte skib

i i ejn 1 1 Ma ud i re os nede . som dr

med ham og var«- hans Frænder, den ene

( hrim , den anden < >la gilde

Mand. Det tyktes alle Rafns Frænder stor Skade,

at han drog bort; men han sa( at derfi
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han Gunlavg Holmgang, fordi han ingen Gammen
havde af Helga, og derfor maatte en af dem bide

i Græsset. Siden sejlede Rafn i Hav, der han fik Bør,

og kom til Trondhjem. Der var han om Vinteren

og hørte intet til Gunlavg; han ventede ham den

ganske Sommer, og den anden Vinter var han der

i Trøndelagen, som kaldes Købanger. Gunlavg

Ormetunge redte Skib med Halfred Vandræda-

skald paa Sletten; de bleve sent færdige, og kom
til Ørkenøerne lidt før Vinter. Sigurd Jarl raadte

end for Øerne, og hos ham var Gunlavg om
Vinteren. Om Vaaren drog Jarlen i Leding, og

Gunlavg med ham, og de hærgede om Sommeren
vidt omkring paa Syderøerne og i Skotlandsfjord;

de holdt mange Slag, og hvor de kom frem, var

Gunlavg altid hin djærveste og mandeligste Kæmpe.
Jarlen drog tidlig hjem; da skiltes Gunlavg fra

ham i meget Venskab og sejlede med Kjøbmænd
til Norrig. Han stævnede nord paa til Hlade til

Erik Jarl; dér blev han venlig annammet, og Jarlen

bad ham tøve hos sig. Erik havde alt før spurgt,

hvad Rafn og Gunlavg havde med hinanden at

skifte, og forbød Gunlavg strængelig at gange paa

Holm i hans Rige. Gunlavg sagde, at han skulde

raade, og blev der om Vinteren, men altid sorrig-

fuld. En Dag gik han ud med Torkel, sin Frænde,

og der de kom ud fra Gaarden, saa' de paa

Marken en Mandering, og i Kredsen to Mænd
med Vaaben, som for Løjer fægtede der inde.

Den ene kaldte sig Rafn, og den anden Gunlavg,

og de, som stode hos, mælte , at de Islændinge

gjorde smaa Hug og vare sene til at mindes deres

store Ord. Gunlavg mærkede, at han var til Spot

og Latter, og gik tiende bort. Derpaa sagde han

til Jarlen, at han ej længer kunde taale hans Hird-
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mænds Spot over Handelen med Rafn. og bad om
Ledsager til Lifanger. Jarlen havde bort, at Rafn
var borte fra Lifanger og faren til Svitjod; derfor

gav han Gunlavg Orlov og to Ledsagere med paa
Vejen. Nu drog Gunlavg fra Hlade. s lv syvende,

ind i Lifanger; og hvor Gunlavg kom i Kvæld,
dér var Rafn med sine Mænd dragen fra om
Morgenen. Saa gik det end i Værdalen; men da
blev Gunlavg ved at fare om Natten, og om
Morgenen ved Sols < pgang saa' Kæmperne hin-

anden. Rafn var da paa en Slette mellem to

Vande, som kaldes Grimisval , og i det ene Vand
gik et lidet Xæs ud, som hedder Dyngnæs; dér

blev Rafn staaende med sine Stalbrødre, fem udi Tal.

Vel var det, vi dog mødtes en Gang, sagde Gunla

Jeg er heller ikke vred for det. [sagde Rafn,] og nu

maa du raade for, enten vi skal slaas alle sammen.
eller vi to alene. Gunlavg svarede: det var ham
det samme; men da mælte Rafns Frænder, Grim
og Olaf, at de vilde ikke staa og se til. mens
andre sloges; del samme sagde Torkel hin sort

Gunlavgs Frænde. Da sagde Gunlavg til Jarl. -ns

Mænd: I skulle sidde stille og ingen hjælpe, men
e Frasagn om vort Møde. Sid« • de

mmen Og sloges mandflig; Grim og Olaf gik

begge mod GunL oe, men Lode Livet, uden

[at] han tik Saar: del sander Tord Kolbejnssøn i

Kvad, han lagde om Gunlavg Ormetunge, rorkel

faldt imedens for Rafns Haand, og til sidst

alle Skjaldenes Stalbrød Le stode ene

tilovers. Di gik hinanden skarpt paa Klingen

>rde store Hug; men Gunlavg hav< •
N

• Let

A.dalraadsskjænk , som var hint bedste Vaaben,

med det huggede han omsider en Fod fra Rafn.

Endda faldt han ik k«
• . n en
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Træbul. Da mælte Gunlavg: Nu duer du ikke

mer, og jeg vil ikke slaas med en Krøbling.

Sandt er det, siger Rafn, at det er gaaet ud over

mig; men endnu var jeg Karl, naar jeg kun havde

lidt at drikke. Gunlavg svarer: Men svig mig
ikke, naar jeg bærer dig Vand i min Hjælm! Det
lovede Rafn, og nu hentede Gunlavg Vand i sin

Hjælm ; men i det Rafn rakte den venstre Haand
ud mod Gunlavg, løftede han Sværdet med den

højre og huggede ham i Hovedet; det var et stort

Saar. Ilde sveg du mig nu, siger Gunlavg, og det

var Niddingsid af dig, al den Stund jeg trode dig

saa vel. Du har Ret, siger Rafn; men det kom
deraf, at jeg misundte dig Helgas Favnetag. Nu
sloges de igjen hel ivrig; men det blev Enden paa

Legen, at Gunlavg gav Rafn sit Banesaar, og dér

lod han sit Liv. Da ginge Jarlens Mænd til og

forbandt Gunlavgs Hovedsaar; han sad imens og

kvad et Vers om sit Dagværk. Siden grove de

Ligene i Jord og førte Gunlavg paa en Hest til

Lifanger. Der laa han tre Nætter og blev betjent

af Præsten, og døde siden og jordedes paa Kirke-

gaard. Det tyktes alle stor Skade for dem begge,

baade Gunlavg og Rafn.

TIENDE KAPITEL.
UDGANG.

Om Sommeren, før disse Tidender spurgtes til

Island, drømte Illug, at han saa' Gunlavg komme
til sig, blodig overalt, og hørte ham kvæde et

Vers om sin Helsot; det samme drømte Asmund
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om Rafn, og Versene kunde de Fædre mind*-.

Sommeren efter paa Altinget krævede Dlug Pod for

sin svegne Son; men Asmund tyktes at have for-

loret nok og vilde ingen give. Da red Illu^- om
Hosten med tredive Mand til Mosfell; Asmund og

hans Sønner kom af Vejen; men Mug fik fat paa

to af hans Frænder: den ene slog han ihjel og

lemlæstede den anden. End tyktes I lermund ej at

have faaet Bod for Gun: »g derfor dræbte han

Asmunds Brodersøn Rafn. Dermed blev det stille

om den Han
Torstejn itede sin Daatter H-

med Torkel Halkelssøn, som bode i Ravnedal.

Helga drog hjem med ham, men elskede ham kun

lidt; thi enddog Gunlai : død, gik han hende

aldrig af Minde. Torkel var imidlertid en hel

Mand. rig pa d Skjald, Og han

havde ej saa faa Børn med Helga; roraren hed en

af deres Sønner, og en anden Torstejn.

i)«-t var Helgas største Gammen, at hun br<

Kappen ud, som var Gunla Skjænk, og stirre

paa den længe. En Gang kom der megen Sot i

rorkels Gaard, og mange pintes længe. Helga

skranl men laa dog ikke En 1 bh

Aften sad hun for Arnen og hvilte sit Hoved p

m Husbonds Knæ; da Lod hun Big hente Gunla\

Kappe, r hun tik den hun sig op

bredte den ud \'<>v den lænj

til hun faldt tilbag in Husbonds Favn

sin Aand I orke! kvad

:

Helgi monne hold

1 udi Armen;
Men Lvnen

Falde di

nnarrin
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Om jeg end ofrende beder,

Kommer den ikke igjen.

Vist maa jeg sørge og hylle

Hoved med Aske og Lin.

Helga blev til Kirke baaren, men Torkel sad

efter, og alle sørgede over Helgas Afgang, som
venteligt var. Dette er Udgangen paa Gunlavg

Ormetunges Saga.
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